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Eloketurvokesku ksen toimi nto
Tyoelokevoku utettuien polvel u
Toiminto tyoelokeloitosten keskuselimeno
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Elokeloutokunnon toimintokertomus l9B5
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ELAKETURVAKESKUS
on toiminut 24 vuotta tyoelokeioriestelmon
keskusloitokseno.
E loketurvokeskus polvelee tyoelokeloitoksio
seko yksityisen tyonontoion tyontekiioito,
tyonontoiio io yrittoiio.
Tyoelokelokien - TEL, LEL, YEL, t\ YEL -piiriin kuuluu
lohes koksi milioonoo henkiloo.



Moet kylvi
monnikoiksi,

Kummut kylvi
kuusikoiksi,

Norot nuoriksi
vesoiksi.

Noromoille
koivut kylvi,

Lepot moille
leyhke'ille,

Tuomet kylvi
tuorehille,

Roiot moille
roikkohille,

Pihloiot
pyhille moille,

Poiut moille
poisuville,

Kotoiot
koruille moille,

Tqmmet virron
vieremille.

Loksi puut
ylenemohon,

Kosvoi kuuset
kukkolotvqt. .
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TYOELAKETURVA
VUONNA I9B5

lyOntekr;orn ;o yrrtlolren eloke-
lokien mukoisto elokefto mokset-
tiin vuoden poottyesso 7520m
henkilolle. Yhteenso tyoeloke-
loitokset moksoivot noiden eloke-
lokien mukoisino elokkeino
10,9 miliordio morkkoo. Kosvu
edellisvuodesto oli 1,5 miliordio
morkkoo, miko merkltsi 9,1 pro-
sentin reoolikosvuo. Julkisen
sektorin elokkeito io merimies-
elokkeito moksettiin 8,6 miliordlo
morkkoo, loten lyoelokkeet yh-
teenso muodostivot 

.l9,5 
mil-

iordin morkon eron. Konson-
elokkeeno moksettiin 13,2 milior-
dio morkkoo. Lokisooteisino
elokkeino moksettiin moosso
koikkioon 35,0 miliordio mork-
koo.

Tyoelokeiorlestelmon vostu u-

velko oli 5/,3 miliordio morkkoo

io moksutulo I 1,9 miliordio
morkkoo. TEL:n io LEL:n keski-

mooroiset moksuprosentit olivot
1 1,5 io I 1,6. YEL:n vokuutus-
moksu oli keskimoorin 10,0 pro-
sentin 1o AAYEL:n keskimoorin
4,6 prosentin suuruinen.

Tyoelokeloinsoodon non kon-
nolto vuosi oli poikkeuksellisen
topohtumorikos. Lokien lo ose-
tusten muutoksio tehtiin koikkioon
6]. AAuutoksisto iorkein koski
ns. ioustovoo elokeikoo.

Heinokuusso onnettiin loinmuu-
tokset, ioillo ns. ioustovo eloke-
ikoioriestely sooteltiin voimoon
vuoden l986 olusto kohden
elokemuotonso, yksilollisen vor-
hoiselokkeen io vorhennetun
vonhuuselokkeen, osolto. Loki-
esityksen perusteluisso todeitiin
torkoitus soottoo kolmos ious-
tovon elckeion rotkoisu, oso-

oikoeloke, voimoon vuoden
l9Bl olusto.

Tyoltomyyden voikutus eloke-
turvoon on ollut selviteltovono.
Tyottomyyselokeoikeuden olko-
misikoo koskevio poikkeusior-

lestelyio iotkettiin siten, elto
vuonno 1930 synlyneillo oli
mohdollisuus edellylsten toyt-
tyesso siirtyo lyottomyyselo k-

keelle vuonno 1985. Torkoitus on
ollut, etto ikorolo osteittoin nou-
sisi tokoisin olkuperoiseen eli
60 vuoteen. Aivon vuoden
lopullo pooteli'iin kuitenkin loin-
muutoksesto, iollo myos vuonno
I 931 syntyneet oikeutettiin tyolto-
myyselokkeeseen, mutto voin
sillo edellytyksello, etto elok-
keensoonnin muut ehdot toyt-
tyvot vuoden l986 olkupuolis-
kollo.

Eroiden tyosuhteesso olevien
toiteiliioiden io toimittoiien eloke-
loki onnettiin26.7. Sen torkoi-
tukseno on toydentoo toisen
polveluksesso tehdysto luovosto

io esittovosto lyosto muodos-
tuvoo tyoeloketurvoo. Loki tuli
voimoon vuoden l986 olusto.
Uutto elokeioriestelyo hoitomoon
perustettiin Esiintyvien toiteiliioi-
den elokekosso, ioko toimii LEL

Tyoelokekosson yhteydesso.

Ri ntomoveteroonien vorhois-
elokkeen soontiehtolo lievennet-
tiin. A/yonteisen ennokkopoo-
toksen voi nyt soodo 60 vuotto
toyte\oon rintomopolvelus-
olosto riippumotto, los tervey-
dentilosto on hoittoo tyonteolle,
voikko tyo ei olisi roskosto eiko
hoitto olennoinen. Rintomovete-
roonien vorhoiselokeloutokun-
non toiminto poo\i, lo eloke-

hokemusten rotkoiseminen siirtyi
tyoelokeloitosten tehtovoki.

L.r I

Vilvoslynetsrrn elokkelsrrn myon-
nettovo lykkoontymiskoroius tuli
voimoon 1.4.

AAootolousyrittoiien luopumis-

io sukupolvenvoi hdoselokelories-
telmon voimossooloo iotkettiin
vuoden 19BB loppuun. Loin-
muutoksello rinnostettiin perus-
turvon mukoiset iyottomyyspoivot
onsioturvon mukoisiin tyottomyys-
poiviin ioyllo lyokyvyttomyys-

I .. t

elokelto mooroltoesso.

Sosiooli- terveysministerion
uusittiin YEL:n 1o

L : n vopouttomissoon nostoo
mm. siten, etto yrittoio, iollo ei
ole voimosso olevoo vokuutusto,
voidoon vopouttoo myos tokou-
tuvosti oiolto, iono vopoutlo-
misen edellytykset toy\vot. -
E loketurvokeskuksel le siirtyi
sosiooli- lo terveysministeriolto
YE L-elokekossoien rekisterinpito

io niiden volvontoon liittirvio
, I -- ..-

tenlovro.

Vireillo olevon perhe-eloke-
uudistuksen yhteydesso ioudu-
toon ottomoon kontoo eroisiin
tyoeloketurvon keskeisiin perioot-
teisiin liittyviin kysymyksiin. Uudis-
tuksen toloudelliset voikutukset
ovot myos mittovio. Uudisiusto
volmistelevo perhe-elokekomiteo

lulkbti elokuusso osomietintonso,

iosso torioioon vertoiltoviksi seit-
semon perhe-eloketurvon kehit-
tomisen voihtoehtoo. Lousunto-
kierroksen iolkeen komiteo vo-
litsee voihtoehdoisto torkoituk-
senmukolsimmiksi nohdyt lotko-
kehittelyn pohloksi.
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ELAKETURVAKESKUKSEN
TOIA/1I NTA

TYCELAKEVAKUUTETTUJEN
PALVELU
Hokemuspolvelu

Vuoden oikono Eloketurvo-
keskus ontoi elokeloitoksille
1 .6.19n-31.5.1 721 syntynei-
den vonhuuselokkeen loskentoo
vorten l6 000 rekisteriotetto.
Otetietoien perusteello eloke-
loitokset lohettovot von hu uselok-
keen hokemisto vorten muuto-
moo kuukoutto ennen elokkee-
seen oikeutetun elokeikoo esi-
toytetyn hokemuslomokkeen
seko tiedot elokkeesso huomioon
otettovisto tyosuhteisto. Noin
vonhu useloketto voidoon lohes
poikkeuksetto ryhtyo mokso-
moon heti 65 vuoden ion toyt-
tomisto seuroovon kuukouden
olusto.

Kun soirousvokuutusloin mukoisto
poivorohoo on moksettu 

.l50

poivolto, Konsonelokeloitoksen
poikollistoimisto ilmoittoo poivo-
rohon ensisiioisuusoion poot-
tymisesto Eloketurvokeskulaelle.
Somollo se kehottoo poivorohon
sooioo hokemoon tyoeloketto.
Soomonso ilmoitukset, rekisteri-
tiedoillo toydenne\ino, Eloke-
turvokeskus volittoo hokemulsen
kosittelyo vorten elokeloitoksille

io etukoteen. Vuoden oikono
Eloketurvokeskus volitti elokeloi-
toksille 27C/J/l- ilmoitusto poivo-
rohon ensisiioisuusoiosto. Tyo-
kyvyttomyyselokkeisto 45 pro-
senttio voitiin myontoo niin, etto
elokkeen moksominen iotkui volit
tomosti poivorohon lokottuo.

Eloketurvokeskus soo Voest6-
rekisterikesku kselto kuoli ntieto-
ilmoitukset yleenso kohden-
kolmen kuukouden kuluttuo kuo-
lemontopouksesto. Ellei perhe-

eloketto tolloin ole hoettu, Eloke-
turvokeskus ilmoittoo perhe-
elokeoikeudesto elokeloitokselle.
Elokeloitos kehottocr edunsooiio
hokemoon perhe-eloketto. Vuo-
den oikono Eloketurvokeskus
ilmoitti elokeloitoksille 2 400 ho-
kemotto olevosto perhe-elok-
keesto.

Elokkeenhokiio voi iottoo tyo-
elokehokemuksen mihin tohonso
elokeloitokseen. Elokeloitos pyy-
too Eloketurvokeskukselto tor-
vittovot rekisteritiedot, ellei se
ole niito io etukoteen soonut.
Elokeosion kosittelyo vorten
elokeloitokset pyysivot vuoden
oikono 46 000 rekisteriotetto.
Tyoelokehokemuken voi iottoo
my6s Konsonelokeloitoksen poi-
kollistoimistoon, ponkkiin toi
postiin. Nomo toimiitovot hoke-
mu kset Eloketurvokesku ksel le,

ioko volittoo ne rekisteritiedoin
vorustettuino elokeloitoksille.
Eloketurvokeskukseen soopui
vuoden oikono 44sC/l. eloke-
hokemusto. Tomo on noin puo-
let koikisto tyoelokehokemuk-
sisto.

Vuoden oikono tehtiin tyoeloke-

ioriestelmoo n 7 4 W muuto
kuin vonhuuseloketto koskevoo
hokemusto. AAorros-iouluku usso

elokeioriestelmoon soopuneiden
hokemusten mooro lisoontyl
huomoitovosti, kun yksilollisto
vorhoiseloketto lcr vorhennet
tuo vonhuuseloketto koskevien
hokemusten vostoonotto olkoi.
Vuoden loppuun mennesso oli
tehty 27C/.:. yksilollisen vorhois-
elokkeen ennokkopootoksen io
voioo 800 vorhennetun von-
huuselokkeen hokemusto. Rin-
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tomoveteroon ien vorhoiseloke-
loin I .l .1986 olusso voimoon
tulevien muutosten iohdosto
tehtiin orviolto I 500 hokemusto

Tyokyarnomyys-
rotkoisuien vedoilu

Tyoelokeloitokset lo Konson-
elokeloitos ontovot ETK:n volif/k-
sello toisilleen tiedon lokyuyt-
tomyyseloketto koskevisto rotkoi-
suistoon ennen pootoksen onto-
misto. Noln elokeloitoksillo on
mohdollisuus neuvotello po volt
too eriovien rotkoisulen synty-
minen. AAorrosku usso tulivoi
vertoiluun mukoon myos yksi-

lolliset vorhoiselokkeet. Vuoden
oikono Eloketurvokeskus volitti
40 000 elokeloitosten ilmoitusto.
N euvottel u1<r elokeloitokset kovi-
vot I 800 rotkoisusto, erioviksi
noisto idi 86.

Elokeotepolvelu

Tyontekiiollo on osetukseen
perustuvo oikeus pyynnostoon
soodo tietoo, mito honen eloke-
turvoonso voikuttovoo on rekis-
terolty E loketurvokesku ksesso.
Yleenso holutoon tietoo, minko
verron eloketto on korttunut io
ovotko koikki elokelro kortuttovot
tyosuhteet rekisterisso. Tieto-
pyynto voidoon tehdo torkoi-
tu kseen vorotul lo tyoeloketurvon
tiedustelukortillo, ioko on loo-

iosti yleison sootovillo.

Pyynnosto onnettu ote soopuu
ko hdesso-kolmesso viikosso.
Tyosuhteen poo\misen iolkeen
ote pyritoon ontomoon noin

vuoden kuluttuo tyosuhteen
poottymisesto. Viive on torpeen
sen vuolsi, etto mohdollinen
uusi tyosuhde ennottoisi rekis-

teriin.

Eloketurvokeskus lohettoo eloke-
otteen ilmon pyyntocr niille, loi-
den TEL-tyosuhde on ilmoiteltu
poottyneeksi. Elokeote lohete-
toon myos uusille tyoeloke-
vokuutetuille.

Tyoelokevoku utetuille on nettiin
yhteenso 302 000 elokeotetto.
Pyynnon perusteello onnettiin
I 06 500 otetto. Eloketurvokeskuk-
sen oloitteesto onnettuio otteito
oli 195500.

Ofieen ovullo vokuutetut seu-
roovot tyosuhdereklsterin merkin-
toien oikeellisuufl o. Rekisterlo
koskevio huomoutuksiCI tuli 6 400
henkilolto. H uomoutulset kos-
klvot yhteenso 9 500 tyosuh-
detto. Tyosuhteiden selvittelysso
80-85 prosenttio huomoutuk-
sisto osoittoutuu oiheellisiksi.

Rekisterit

Tyoelokeloitokset ilmoittovot
Eloketurvokeskukselle tiedot elo-
kefio kortuttovisto tyosuhteisto

io yrittoiontoisto seko omisto
elokerotkoisuistoon. Eloketurvo-
keskus keroo ilmoitukset henki-
loittoi n rekisterlksi. Tyontekiio-
kohtoisen rekisterin ohello Eloke-
turvokeskus pitoo rekisterio tyon-
ontoion TEL-elokeloriestelyisto.

Eloketurvokesku Gen rekisteriin
tehtiin yhteenso 6,1 milioonoo
il moitusto. Rekisteritletopyyntoio
oli 1,7 milloonoo. Rekisteroin-

nisso noin loko sodos ilmoitus

loutuu virheen vuoksi torkostel
tovoksi io uudelleen kositelto-
voksi. Virheellisten mooro voih-
telee osioryhmoslo riippuen
puolesto prosentisio nelloon
prosenttiin koikisto ilmoituksisto.

Asiokkoiden neuvonto

H en kilokohtoisesti E loketurvo-
keskus polvelee tyoelokevokuu-
tettuio osiokospolvel utoimisios-
soon seko kirieitse io puhelimitse.
Asiokoskontoktelo on ollut yli
50000.

Tiedustelut ovot pooosiosso
koskeneet elokeoiteesto pu uttu-
vio tyosuhteito, eloke-etuuksio

lo elokkeen mooroo. Loppu-
vuodesto on tullut runsoosti
kyselyito myos vorhennetusto
vonhuuselokkeesto 1o yksilolli-
sesto vorhoiselokkeesto.

Soveltomisrotkoisut

io -lousunnot

Tyonontcrio, vokuutetlu toi
elokeloitos voivot holutessoon
pyytoo E loketurvokesku kselto
soveltomisrotkoisun siito, onko

ioku henkilo tyosuhteesso voi ei

lo mito elokelokio honeen tulee
soveltoo. Tolloisello pooiok-
sello rotkoistoon sitovosti 1yo-

elokelokien soveltominen yksit-

toisisso tulkin nonvoroisisso to-
pou laisso. Eloketurvokeskuksen
ontomosto pootoksesto voi
volittoo elokeloutokuntoon io
elokeloutokun no n pootoksesto
vokuutusoikeuteen, loko on ylin
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Vemmel vempelen
nenohon.

Torttui oiso
oison poohon,

Rohe rohkehen
tokistui. . .

Siito siino
seisotohon,

Seisotohon,
mietitohon.



muutoksen hokuoste tyoeloke-
osioisso. Poitsi sitovio rotkoisuio
Eloketurvokeskus ontoo sovelto-
misosioisto pyydettoesso myos
lousuntoio.

Soveltomisrotkoisuio lo -lousun-
toio onnettiin vuoden oikono
l89. Elokeloutokunnolle io vo-
kuutusoikeudelle onnettiin sovel-
tomisosioisto lousuntoio io vos-
tineito I i4. Volituksio soveltomis-
osioisto Eloketurvokeskus teki
vokuutusoikeuteen 58. Useimmot
rotkoisu- io lousuntopyynnot
koskivot tyosuhteen io yrittoiyy-
den volisto roionvetoo io eri-
tyrseslr noyltelrlorden ;o muusrkor-
den osolto TEL:n piiriin kuuluvon
tyosuhteen kestooikoo.

Lousunnot
elokeloutokunnolle io
vokuutusoikeudelle

Elokeloutokunto pyytoo Eloke-
turvokeskukselto lousun not
volituksisto, iotko koskevot Eloke-
turvokeskuksen pootoksio. Lou-
suntoio pyydetoon myos eloke-
I .. .....t ,

lortoslen poolokststo lehfylo
volitulsio kositeltoesso. Vuoden
oikono Eloketurvokeskus ontoi
elokeloutokunnolle yhteenso
l6l lousuntoo.

Vokuutusoikeus niinikoon pyytoo
E loketurvokesku kselto lousun-
not lyoelokkeito io rintomovete-
roonien vorhoiselokkeito kos-
kevisto volituksisto. Volitusoion
umpeen kuluttuokin vokuutus-
oikeus voi poistoo pootoksen,

ios se on loinvostoinen toi perus-
tuu vooroon toi puutteelliseen
selvitykseen. AAyos tolloisisto
pootosten poistomishokemuk-
sisto vokuutusoikeus pyytoo
Eloketurvokeskuksen lousunnon.

Vuoden oikono Eloketurvo-
keskus ontoi vokuutusoikeudelle
yhteenso I 712 lousuntoo.
Noisto I 319 koski tyoeloke-
volituksio, 312 pootosten pois-
tomishokemuksio 1o Bl rintomo-
veteroonien vorhoiseloketto
koskevosso osiosso tehtyio voli-
tuksio.

Vokuuttomis-
velvollisuuden volvonto
io velvollisuudesto
vopouttominen

E loketurvokesku ksen tehtovono
on volvoo, etto tyonontolot 1o

yrittoiot toyttovot TEL:n io YEL:n

mukoisen vokuuttomisvelvollisu u-
tenso. Tyonontoiovolvontoo on
tehostetiu. Ensimmoiset uuteen
systemootliseen volvontoon liit
tyvot lousuntopyyn not toimi-
tettiin elokeloltoksille kesoku usso.
Somollo lisottiin torkostoiien
mooroo viidello. Uusien torkos-
toiien osemopoikot ovot Turku,
Vooso, Tompere, Kuopio io
Oulu.

TEL:n mukolsto vokuuttomis-
velvollisuutto volvottoesso on
torkostuskoynteio tehty 601 tyon-
ontoion luokse. Vokuuttomis-
velvollisuus on lisoksi selvite\
805 konkurssin, 277 lulkisen
hoosteen ia268 fuusion yhtey-
desso. Eloketurvokeskus on iou-
tunut volvomoon sootovioon
54 konkurssin, seitsemon lulkisen
hoosteen io kolmen fuusion
yhteydesso.

Jos tyonontoiot eivot kehotuk-
sesto huolimotto tee TEL-vokuu-
tusto, Eloketurvokeskus ottoo
vokuutuksen tyonontoion kus-
tonnulsello io somollo mooroo
voku utusmoksun korotettovoksi
loiminlyonnin vuoksi. Vuoden
oikono noito korotettuio vokuu-
tusmoksuio on mooro\ perit-
toviksi I/l tyonontoiolto yhteen-
so 2BBB00O morkkoo.

I yOnontoiolto moorotoon
perittovoksi voku utusmoksun
korotus myos silloin, kun hon on
itse ottonut vokuutuksen, mutto
vokuutus on tehty loisso soo-
deln moorooion iolkeen. Vuo-
den oikono noito korotuksio
on moorotty moksettovoksi 599
tyonontololto yhteenso 657 0m
morkkoo.

Yrittoiien volvonnollo on sel-
vitefl-y 306f henkilon YEL,n

mukoinen voku uttomisvelvol li-

suus. Kehotuksen sootuoon on

1 365 yrittoioo ottonut itse vokuu-
tuksen vopooehtoisesti. Eloke-
turvokeskus on ottonut vokuu-
tuksen 342 yrittololle.

YEL:n mukoisesto vokuuttomis-
velvollisuudesto on hokenut
vopoutusto 2763 henkiloo. Vo-
poutusto koskevio pootoksio on
onnettu 3 

.l30, 
noisto myonto-

via2472. Tokoisin YEL:n piiriin
on hyvoksy\ 142 yrittoioo.

Suomoloisten
tyoskentely ulkomoillo

U lkomoillo tyoskentelevosto

ioudutoon yleenso moksomoon
elokevoku utusmoksuio osion-
omoisen moon loinsoodonnon
mukoon. Jos tomon moon io
Suomen volillo on voimosso
sosiooliturvosopimus, se turvoo
noin korttuneen elokkeen soo-
misen oikonoon Suomeen.
Sosiooliturvosopimusten noiollo
soovot suomoloiset ulkomoon-
loskentelynso oikono somot
sosiooliturvoetuudet kuin moon
omot konsoloiset.

Lyhyisto tyokomennulaisto on
sopimuksisso erityissoon nokset.
Tyontekiio voi pysyo Suomen
sosioolivoku utuksen piirisso, ios
honet lohetetoon korkeintoon
vuoden komennukselle toiseen
pohioismoohon, Sokson liitto-
tosovoltoon toi Yhdistyneeseen
Kuningoskuntoon. Eloketurvo-
keskus ontoo lohetetysto tyon-
tekilosto todistuksen, loko vo-
pouttoo voku uttomisvelvollisuu-
desto tyoskentelymoosso. Noito
todistuksio onnettiin 730. Lisoksi
E loketurvokeskus iu lkoisi esitteen,

loko selvittoo, mihin toimiin
tyonontoion io tyontekiion on
noisso tilonteisso ryhdyttovo.

U lkomoontyoskentelyyn liittyvio
osioito on selostettu noin I 200
osiokkoolle kirleitse toi osiokkoon
koydesso Eloketurvokesku ksesso.
Puhelimitse osiokkoot ovot ky-
syneet neuvolo vielo runsoom-
min. Sopimusvoltioiden eloke-
loitokslsto on tiedusteluio io
selvityspyyntopo tullut noin 2 500.
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TOIA/\INTA

TYCELAKELAIT OSTEN KESKUSELIAAENA

Elokkeiden vostuunioko
vuodelto 198,q.-

Eloketurvokeskus selvittoo vuo-
sittoin elokeloitosten vostuu-
osuudet edellisen kolenterivuo-
den oikono moksetuisto elok-
keisto. Vostuunioosso moorotoon
elokeloitoksen osuus yhteisesti
voslottovisto elokemenoisto.
TEL- io LEL-elokeloitokset yh-
desso vostoovot muun muosso
eloketuruon indeksisidon noisuu-
desto iohtuvisto kustonnulaisto.
YEL-elokkeiden kustonnuksisto
vostoovot YE L-elokeloitokset
yhdesso. Yksi elokeloitos mok-
soo tyoelokkeen kokonoon
silloinkin, kun eloketto on kort-
tunut useisto io eri elokeloitosten
piiriin ku uluneisto tyosuhteisto.
Vostuunioon yhteydesso volite-
toon muiden elokeloitosten
vostuullo olevot moorot mok-
soneelle loitolselle.

Vuonno l9B4 TEL- io LEL-elok-

keito moksettiin yhteensdT B%
milioonoo morkkoo, misto moo-
rasta77,7 prosenttio eli 6062
milioonoo morkkoo oli yhteisello
vostuullo. Tomo iokoontui eri
elokeloiien kesken siten, etto
53 prosenttio oli vonhuuselo-
ketto, 19 prosenttio ty6kyvytto-
myyseloketto, 1 1 prosenttio
tyottomyyseloketto, 1 3 prosent
tio perhe-eloketto lo nelio pro-
senttio lisoeloketto. Koikkioon
55 elokeloitosto oli moksonut
yhteisesti vostottovio elokkeito
vohemmon kuin niiden osuus
olisi edellyttonyt. Erotus 904 mil-

ioonoo morkkoo perittiin noilto

elokeloitoksilto io moksettiin
niille 52 elokeloitolaelle, iotko
olivot moksoneet elokkeito vos-
tuuosuuttoon enemmon.

Vostuunioon yhteydesso hy-
vitettiin elokeloitoksille myos
osu udet Tyottomyyskossoien
keskuskossolto soodusto vokuu-
tusmoksusto, iollo kotetoon
tyottomyysoi koien h uomioon
ottomisesto oiheutuvot kulut.
Vuodelto I 984 vokuutusmoksu
oli 256 milioonoo morkkoo
suoritusoionkohtoon I .6. I 985
korkoutettuno.

Elokeloitokset moksoivot vuonno
I 984 YEL-elokkeito yhteenso
829 milloonoo morkkoo. Voltio
osollistui YEL-elokkeiden kuston-
nuksiin 309 milioonollo morkollo.
Tomon Eloketurvokeskus hyvitti
elokeloitoksille YEL-elokkeiden
vostuunioon selvittelyn yhtey-
deso.

Vuonno l9B4 moksettiin
AAYEl-elokkeito I @3 milioonoo
morkkoo. Voltion osuus A YEL-

elokkeiden kustonnuksisto oli
noin B3l milloonoo morkkoo.
Vostuunioon yhteydesso AAoo-

tolousyrittoiien elokeloitos peri
moksomienso TEL:n, LEL:n io
YEL:n mukoisten elokkeiden
kustonnuksio I 90 milioonoo
morkkoo. AAuut elokeloitokset
puolestoon perivot AAootolous-
yrittoiien elokeloitokselto mok-
somistoon MYEL-elokkeisto
53 milioonoo morkkoo.

Rintomoveteroonien vorhois-
elokeloin mukoisio elokkeito on
moksettu 1.7.1982 olkoen. Noi-
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den elokkeiden kustonnukset
voltio moksoo elokeloitoksille
E loketurvokesku ksen volityk-
sello. Vuonno l9B4 rintomo-
veteroonielokkeiden kuston-
nukset olivol 170 milioonoo
morkkoo.

Vuoden l9B5 oikono mokset-
tiin kyseisen vuoden vostuunioon
ennokot elokkeisto. Niiden
yhteydesso Eloketurvokeskus
volitti elokeloitoksille YEL-elok-
keiden voltionosuuden ennok-
kono 284 milioonoo morkkoo io
ri ntomoveteroonielokkeiden
voltion korvoulsen ennokkoino
1 76,8 milloonoo morkkoo.

Elokeloitosten
ohioominen

E lokeloitoksille lohetettiin
vuoden oikono yhteenso 58
yleiskirietto, ioisto useimmot
koskivot loinsoodonnon muu-
toksio. Kirieisto merkittovimmot
koskivot yksilollisto vorhois-
elokefto io vorhennettuo toi
lykottyo vonhuuseloketto. Yksit-

toisio oiheito olivot muun muos-
so [oelokkeislin viivostymis-
oiolto moksettovo korotus, tyo-
suhteen tekninen kotkoiseminen,
tyottomyyse lo ketto koskevot
muutokset, elokkeen moksomi-
nen muulle kuin elokkeensoo-

iolle itselleen io elokehokemusten
siirtominen io iokominen seko
yrittoiien vokuuttomisvelvolli-
suudesto vopouttominen. Eloke-
turvokeskus on myos tiedot-
tonut elokeloitoksille vokuutus-

oikeuden io elokeloutokunnon
periootteellisesti merkitykselli-
sisto rotkoisuisto.

Joustovoo elokelkoo koskevien
soonnosten toimeenponon vol-
mlstelu lyhyesso oiosso vooti
erityisto tyoponosto seko Eloke-
turvokeskukselto etto tyoeloke-
loitoksilto. Uudistuksen tul-
lesso voimoon olivot volmiino
soveltomisohieet yksilollisto
vorhoiseloketto seko vorhen-
nettuo toi lykottyo vonhuuselo-
ketto koskevien hokemusten
kosittelyo vorten, uudet hoke-
muslomokkeet, ohleet tietolii-
kennetto io elokkeen loskemisto
vorten seko rekisteroityihin liso-
etuihin liittyvo ohleisto.

neuvottelukunto

Tyokyvyttomyysosioi n neuvot-
telukunto on yhteistyoelin, loko
on toiminut Eloketurvokeskuk-
sesso vuodesto 

.l963 
osti.

Neuvottelukuntoon kuuluu
elokkeiden rotkoisutoiminnon
po looketieteen erikoisololen
osiontuntiioito seko keskeisten
tyomorkkinoioriestoien, moo-
tolousyrittolien io muiden yritto-

iien keskusloriestoien somoin
kuin tyovoimoministerion edustus.
Nykyisin neuvotteluku n nosso
on puheeniohtoion io voro-
puheeniohtoion lisoksi seitsemon-
toisto iosento. Neuvottelukun-
non toimikousi on kolme vuotto.

Vuoden oikono neuvottelukunto

kositteli 59 suosituspyyntoo.
Useimmiten neuvottelukunnolto
tiedusteltiin, voidoonko elok-
keenhokiioo pitoo tyokyvyl

I .. .lt .

Iomono seko stto, mrllorn lyo-
kyvyttomyys on olkonut.

Elokekosso- io
sootiotorkostus

Vuoden oikono oloittl toimin-
tonso yksi uusi TEl-toimintoo
horloittovo elokesootio, io koksi

elokesootioto siirsi vostuunso
elokevoku utusyhtiol le. Vuoden
lopusso oli toiminnosso l2 eloke-
kossoo io U2 elokesootioto.
Kossoien io sootioiden torkos-
tuksisso on kiinnite\ huomioto
elokepootosten oikeellisuuden lo
soontoien oionmukoisuuden
lisoksi erityisesti elokevostu un
kotteeno olevien voroien hoi-
toon io vostuuniokotietoihin.
Elokekossoien io -sootioiden
tolmintoon liittyvisso osioisso on
onneltu yhteenso 38 lousuntoo
sosiooli- io terveysmi nisteriol le,

elokeloitolsille, tyonontolil le

lo lyontektlotlle.

Joulukuusso tuli voimoon voltio-
neuvoston pootos YEL:n mukois-
to toimintoo horioittovien ovus-
tuskossoien rekisteroimisto lo
volvontoo koskevien iehtovien
siirtomisesto E loketu rvokesku k-

selle.

n
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Kotselen toto
tupoo,

Enko tuoto
tunnekono,

Mistd puist'on
pirtti tehty,

Misto suoio
tonne sootu,

Kusto seinot
seisotetiu,

Seko lottiot
loottu.



LUOTTOVAKUUTUS

Roholoitosten kilpoilu tokous-
osiokkoisto kiristyi edelleen.
Kilpoilu on selvosti voikuttonut
myos luottovokuutuksen kysyn-
toon. AAonet yritykset, ioille
luottovokuutus olisi sinonso
edullinen tokousmuoto, ovot
siirtyneet koyttomoon ponkki-
tokousto myos tyoelokeloinoien
vokuuteno. Uusien luottovokuu-
tushokemusten mooro voheni
jonkin verron edellisvuodesto.
Tomon vuoksi vokuutuskonnon
kosvu on ollut selvosti oikoisem-
poo pienempi. Korvouksio sen
siioon moksettiin edellisen vuo-
den topoon vorsin runsoosti.

Vuoden lopullo perustettiin
fyoryhmo kehittamoon luotto-
vokuutustoimintoo. Sen teh-
tovono on luottovoku utuksen
toiminto-olotuksen io toiminto-
ymporiston onolysointi seko
luottovoku utustoimin non kehit-
tomistyon suunnittelu io orgoni-
sointi.

Luottovokuutuksen
OMOVOSTUU

Suurin ilmon vostovokuutto
luottovoku utettovo loinomooro
yhto yritysto kohti mAoritry^y

sen mukoon, kuinko suuri on
ETK:n omovostuu io kuinko pol-

ion vostuusto voidoon volittoo

iol leenvokuuttoiil le. Vuoden
l9B4 olusto lukien suurin yhto
osiokosto kohti luottovokuutuksen
vostu ulle otettovo loinomooro
ilmon vostovokuutto on ollut.l60 

milioonoo morkkoo, kun

myos lolleenvokuuttoiien osuus
otetoon huomloon.

Vokuutuskonto

Vuoden poottyesso luotto-
vokuutuksen vostottovono oli
16,0 miliordio morkkoo. Edelli-
sesto vuodesto vokuutuskonto
kosvoi 1,6 miliordillo morkollo eli

I I prosenttio. Se oso vokuutus-
konnosto, ioto Eloketurvokes-
kukselle on netut vostovoku udet
eivot koto, olivuoden poot-
tyesso 6,3 miliordio morkkoo.
AAooro kosvoi edellisesto vuo-
desto 0,1 prosentillo. Uusio
luottovoku utushokemuksio tuli
tilivuonno 893 koppoletto, kun
niito edelliseno vuonno tuli
9BB koppoletto.

Vokuutuskonnon poooso on
elokeloitosten ontomien loino-

ien seko elokeloitosten vostuu-
voiousten vokuuteno. Noiden
luottovokuutusten mooro oli
1 1,8 miliordio morkkoo. Eloke-
sootioiden io -kossolen reooli-
omoisuuden vokuuteno olevo
luottovokuutusten mooro oli
4,2 miliardio morkkoo. Luotto-
vokuutuskonnosto oli iolleen-
vokuutettu kotimoisisso vohinko-
vokuutusyhtioisso 1 257 milioo-
noo morkkoo.

Luottovokuutuksen moksutulo
oli 48,3 milioonoo morkkoo.
AAoksutulon io luottovokuutus-
vostuun perusteello loskettu kes-

kimooroi nen luottovokuutus-
moksu on 0,3 prosenttio luotto-
vokuutusvostuusto.

Vokuutusten lukumooro lisoontyi
edellisesto vuodesto 362'llo io
oli vuoden poottyesso 8065.

Korvoukset

Vuoden oikono sottui 93 vo-
hinkotopousto, edelliseno vuon-
no niito oli 83. Korvouksino
moksettiin 72,5 milioonoo mork-
koo. Oso tosto moorosto soo-
doon perityksi vostovoku uksisto

io loinonsooiilto. AAoksettuien
korvousten morkkomooro on
I uottovokuutuksen toiminto-oion
korkein. Vohinkotopousten luku-
mooro verrottuno osiokkoiden
lukumooroon on voihdellut
kymmenen edellisen vuoden
oikono volillo 0,5 7"-2,2"/".
Tilivuonno tomo suhde oli 2,27"
ellyhto korkeo kuin vuonno
1976.

Siloitukset

Eloketurvokeskuksen siioitus-
toiminto oiheutuu lohinno luot
tovokuutusliikkeesto. Eloketurvo-
keskulaen siioitusomoisuus oli
vuoden 1 985 lopussa 267,4
milioonoo morkkoo. Siioitus-
omoisuus koostuu loinoisto
(265,2 milioonosto morkosto)

io osokkeista (2,2 milioonosto
morkosto).

L uottovoku utustoi mi n no n

iohtokunto
L uottovoku utustoimin non

iohtokunnon tehtovono on
muun muosso poottoo erikois-
topouksisso I uottovoku utus-
moksun suuruudesto seko Eloke-
turvokeskukselle onnetun voku u-
den orvosto. Noito ns. erikois-
to riff ointikysymyksio kositteli

iohtokunto vuoden oikono 82.
Lisoksi iohtokunto kasiteli l0
loino-osioo.

LUOTTOVAKUUTUSTOIAAI N NAN KEH ITYS VUOSI NA I 98 I - ] 985

Vuosi l98l 1982 1983 1984 1985

Vokuutusmoksul
Siioitustoiminnon tuolot
Korvoukset
Korvousvostuun lisoys
Hollinto- io hoitokulut
Vostuuvelko vuoden lopusso

39,7
22,9
15,6
26,3

5,8
235,3

42,0
26,8

6,5
45,8
6,6

281,7

43,5
31,4
17,6
39,6

6,9
322,1

45,5
38,9
34,0
uo7

-7 1
1Fa -7

48,3
39,5
72,5

0.3
-7R

353,7

Vohinkotopousten lukumooro 37

il
42 52 B3 92



TYOELAKETURVAN KEH ITAA/\I NEN

Loinsoodonnon muutoksio 1o
niiden toimeenponoo edeltovoo
selvittely- io volmistelutyoto teh-
doon Eloketurvokeskuksesso
yleenso yhteistyono elokeloitos-
ten, sosiooli- io terveysministe-
rion seko tyomorkkinoioriestoien
konsso.

Etuien toso io
soomisedellytykset

Perhe-elokekomiteon mietin-
n6sto ontomossoon lousunnosso
Eloketurvokeskus kotsoo, etto
on perusteltuo toteuttoo uudistus
kokonoisrotkoisuno. Siihen liitty-

vot perhe-elokeoikeuden ulot
tominen miehiin io elokkeen
toson uudelleen mitoitus.

Tyottomyyden eloketurvoo hei-
kentovio voikutuksio io niiden
lieventomisto tutkittiin edusku n-
non eri yhteyksisso esittomien
toivomusten mukoisesti. Eloke-
turvokeskus looti esityksen, iosso
ty6ttomyysvoku utulaen perus-
poivorohon soonti iotkoisi tyo-
kyvyttomyyselokkeen ns. tulevon
oion oikeutto somosso moorin
kuin onsioihin suhteutetun poivo-
rohon oiko. Tolloinen loinmuu-
tos tuli voimoon l.l.1986.

Elokepolkon horkinnonvoroisen
torkistuksen ulottominen viimei-
sen ty6suhteen lisoksi oikoisem-
min poottyneisiin tyosuhteisiin
on tyoryhmon selviteltovono.
Kyseinen torkistus voidoon ny-
kyisin tehdo voin viimeisen ty6-
suhteen polkon osolto.

Sihteerityovoimoo io muuto
osiontuntiio-opuo Eloketurvo-

keskus on ontonut useille voltion
osettomille ty6ryhmille. Noito
ovot perhe-elokekomiteo, iulkis-
hollinnon elokeikokomiteo, luo-
pumis- io sukupolvenvoihdos-
elokeioriestelmien kehittomis-
toimiku nto, rintomoveterooni-
osioin neuvottelukunnon eloke-

ioosto, voltion elokeneuvottelu-
ku nto, tydky$omyyspootds-
ten perustelutyOryhmo, kotono
losto hoitovon sosiooliturvon
selvittelytyoryhmo, ylieloke-
tyoryhmo io oso-oikoeloke-
tyOryhmo.

Vokuuttominen io
rohoitus

Loiminlyodyn vokuutusmoksun
koroksi moorottiin Eloketurvo-
keskuksen esityksesto'16 prosent-
tio. Esitys toteutui loinmuutok-
seno, ioko tuli voimoon l.l.l986.
Kysymys TEL- io LEl-vokuutus-
moksuien siirrosto topouksisso,

ioisso vokuutus on iolkikoteen
todettu vooron loin mukoon
otetuksi, on eduskunnosso kosi-
teltovono.

Eloke- io sosioolimenoien seko
rohoituksen kehitysnokymio
vuoteen 2000 osti on torkos-
teltu sosiooli- 1o terveysministe-
ri6n PTS-selvityksesso, iosto my6s
Eloketurvokeskus on ontonut
lousunnon. Selvityksen tyoeloke-
ennusteet oli niinikoon tehty
E lo ketu rvokesku ksesso.

Tyoryhmo on vuoden oikono
selvitellyt sito, millo edellytyksillo
rekisteristo puuttunut vonho
tyosuhde kotsotoon todistetuksi.
Somo tyoryhmo tutkii myos ylei-
sello tosollo tyosuhteen rekiste-
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roin nin oikeusvoikutuksio.

Lousunnossoon lopsen elotus-
ovun perinnosto Eloketurvokes-
kus toteoo tyoelokkeen olevon
polkon tovoin ulosmitottovisso.
Sen siioon Eloketurvokeskus
toriuu tyosuhderekisteri nso tie-
toien koyton ulosmittou ksen
tehostomisesso.

Kevoollo perustettrrn tyoryhmo
uusimoon Eloketurvokeskuksen
ohleistoo yrittoiien voku utus-
moksun perustono olevon tyo-
tulon mooroomiseksi. Yrittoio-
elokkeisiin liitSry myos selvitys
siito, miten lokio voidoon sovel-
too voltion pitkooikoisto apu-
rohoo sooviin toiteililoihin.

Voltion osettomio elokevokuu-
tusto io -rohoitusto kehittovio
tyoryhmio, loisso Eloketurvo-
keskus on mukono, ovot sovel-
tomisroiotoimiku nto, kun nol listen

elokkeiden rohoitustoimikunto,
voltlon elokkeiden loskento-

. I I -. .

lorleslelmolyoryhmo lo tyoelok-
keiden voltionosu ustyoryhmo.

Tyoeloketurvon
tutkimustoiminto

Tutkimustoiminnosso on edel-
leen voitu poopiirteissoon nou-
dolroo vuonno l9B2 vohvis-
tettuo tutkimusohielmoo. Eroiden
kohtelden torkeysioriestysto on
kuitenkin louduttu horkitsemoon
uudelleen. Vorhoiselokkeen koyt
toon otto on nostonut esiin sito
koskevon tutkirnustorpeen, ioto
oh;elmosso ei ollut ennokoitu.

Looio tyokyvyttomyystutki m us,

ionko tuloksio on roportoitu
useino perokkoisino vuosino,
sootiin kuluneeno vuonno poo-
tokseen. Proiektin loppuroportti
"Tyokyvytomyys 

- erivopous
l'yosto voi tyottomyydesto"

iulkoistiin vuoden lopullo. Ro-
portisso on onolysoitu lokyvyt-
tomyyden kositteen historiol listo
kehitysto seko lyokyvyfromyys-
elokepootokseen iohtovoo pro-
sessio yksilon toimintokyvyn io
tyon vootimusten voliseno risti-
riitono.

Ajonkohtoisin io eniten resurs-
seio vootinut proiekti on vuonno
I 985 ollut perhe-eloketutkimus.
Siino selvitetoon leskeytymisen
voikutuksio perheen toloudelli-
seen io sosiooliseen tilontee-
seen, Tutkimusoineiston (noin
2 800 hoostotteluo) onolyysi
on iotkunut koko vuoden. Alus-
tovio tuloksio on vuoden mittoon
toimitettu perhe-elokekomiteon
t.- _.....
koyttoon.

Tyoelokeioriestelmon olusto
osti Eloketurvokeskus on tehnyt
tutkimuksio siito, miten hyvin
konsoloiset tu ntevot eloketur-
vonso. Tiedontosotutkimusten
toydennykseksi on nyt pyri\
kokeellisen tutkimusosetel mon
ovullo selvittomoon erityisesti
esitetiedotu kse n vostocr n ottoo
io tiedon perillemenon esteito.
Tutkimuksen kenttotyo io oineis-
ton onolyysi on tehty vuoden
l9B5 oikono.

Sosiooliturvosopimusten vol-
mistelusso torvitoon iotkuvosti
tietoio ulkomoisisto elokeiories-
telmisto. Niito koskevio selvityksio
on tehty koko vuoden oion.
AAyos olon tosollo olevo yleis-

esitys ulkomoiden elokeioriestel-
misto on tekeillo.

Tilostot io kotsoulset

Vuotto l9B4 koskevo tyoeloke-

ioriestelmon tilostollisen vuosi-
kirlon I oso ilmestyi toukokuusso.
Cso sisoltoo tietoio TEL:n, LEL:n,

YEL:n io AAYEL:n mukoisisto elok-
keisto. Suppeompoo eloketilos-
too on iulkoistu nelionnesvuo-
sittoin. Uutto tilostopolveluo
ovot ku u kousittoin iulkoistovot
eloketiedot.

Tilostollisen vuosikirion ll oso
volmistui ioulukuusso. Se sisoltoo
tietoio yksityisello sektorillo tyo-
suhteesso toi yrittoiono toimivisto
henkiloisto, yksitylsen sektorin

ffoelokeiorlestelmon rohoituk-
sesto, luottovokuutuksesto seko
yksityiselto toi iulkiselto sektorilto
lyoeloketto soovien kokonois-
eloketurvosto. AAuun muosso
tyoelokelokien piiriin kuuluvien

lokyvyttomyyden olkovuutto io
kuolleisuutto seko lyottomyys-
kosso-ovustusto sooneiden hen-
kiloiden lukumoorio kuvoovio
oikosorloio lotkettiin.

Eloketurvokeskuksen io Konson-
elokeloitoksen yhteinen tilosto-

iulkoisu Tilosto Suomen elok-
keensooiisto vuodelto l9B4
ilmestyi elokuusso io vostoovo
ruotsinkielinen poinos syys-
kuusso.

E lokeioriestelmien keskeisisto
numerotiedoisto lo lyhyen oion
ennusteisto seko eloketuryon
kehlryshonkkeisto on iulkoistu
koisouksio.
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TIEDOTUS JA NEUVONTA

Yhfenci isen tiedotuso ineisfon
t uott ami nen tycie/cikeloinscjci-
dcjnndsfci ia elaketuruon foteu-
fumisesfo sekci sen levittominen
kuul uv ot El oketu ru okeskuksen
tehtoviin. Iiedotus- io kou-
lutustoiminnollo py ritocin pifci-
mcicin mycis sosiooliolon toimi-
henkilot, elcjkekosso ien io
-scicjfididen hoitaiot, ponkkien
elcikeneuvoiot io muut toi-
rnessoon elcikeosioit a hoitovot
oion fosollo.

Koulutus

Eloketurvokesku ksen ioriesto-
mille kursseillo 1o muihin koulu-
tustiloisuuksiin on edellisvuoden
topoon osollistunut elcrkekos-
solen, -soolrorden seko -vokuu-
tusyhtioiden toimihenkiloiden
lisoksi myos muito tolon sidos-

ryhmisso io sosiooliturvcrn
olueello toimivicr henkilolto.
Kurssit ovot iotkuvosti olleet
toysio io lisokursseio on iouduttu
pitomoon useito.

Elcrkekossolen lc scolrorden
looI crreille io tyoeloLeho[.emus-
ten rotkoisuun osolli3tuville hen-
klloille iorlestelillo teemopoivillo
torkosteltii n tyokyvyttomyytto
seLo iuridiselto elto looLelieteel-
liseltcr kcrnnolto, kositeltiin tyo-
elokeloitosten io Kcrnsoneloke-
loitoksen volistcr !okyvyttomyys-
rotkoisuien en nokkoilmoitusme-
nettelyo io kuultiin lyoelokelokien

mukoisesto kuntoutuksesto. Yri-
tysten toloushollin nosto vostocr-
vot ovot sooneet tietoo tyo-
eloketurvon rohoilul<sestc io
luottovokuutusosioistcr omillo
kursseilloon Eloketietoien rekis'
terointiosioito on Lositelty sel.o

losuhde- etto elcrkerekisteri-
poivillo, elokeloskentoo loskento-
kursseillo. Lyhyillo peruskursseillo
on koyy lapi ryoelokeioriestel
mon orgonisootioto io eloke-
turvon hoitocr.

I yoelokeiorieslelmon vuoluinen
yhteistiloisuus, lyoelokepcrivo,

loriestetliin nyt toisto kertoo
Helsingin nressu- icr kongressi-
keskuksesso. Alheino olivcrt
joustovo elokeiko, volvonto,
tietotekniikon kehitys io voiku-
tukset yhteisoien toimintoon seko
tyon tulevoisuus. Csollistuiio
oli 650, io ohielmoo pidettiin
onnistuneeno. ETK io TEIA

ioriestivot kokeeksi pienen esite-
noyttelyn kongressisoli n cruloon.

Elakerkosoonnoksel ovcl olleel
useiden elokeloitoksille suun-
nottuien koulutustiloisuuksien
criheino. Tyoeloketiedottoiien
neuvottelupoivillo kositeltiin
noiden lisoksi verotusto, tyolto-
myystu rvou udistu ksen toleutu-
misto io onsiosidonnoisen eloke-
turvon periootetto. Tyoeloke-

ioriestelmcrn sisoisisso [,oululus-
tiloisuuksisso oll yhteenso yli

I 400 osonottoicro.

I yoelokeioriestelmon ul[, o-
puolisto koulutusto onnetoon
roholoitosten, postin io Konson-
elokeloitoksen tyoelokeneuvojille
seko soirooloiden, terveyskes-
kusten, mielenterveystoimistoien

io kuntien sosioolitoimistoien
sosioolihoitoiille io sosiooli-
virkoiliioille. Roholoitosten konsso
yhteislyosso ioriesletliin vuoden
oikono I 3/ koulutustiloisuuttcr,

ioisto 40 koksi- toi kolmipci-

vcrisio. Roholoitosten virkoiliioito
osollistui ncihin 2642.

Konsonelokeloitoksen uusille
lyoelokepolvelun horlolrlle ;or-

iestettiin koksi yhdistettyo perus-
jo iotkokurssio. Toimipoikko-
koulutusto pidettiin 68 poikcllis-
toimistosso.

Vuonncr l9B4 oloiieflu kuntien
oikeusoputormistoien oikeus-
ovustiien kurssikierros sootiin
Loyclyksi lopi. Poohuomio [,oh
distettiin tyokyvyttomyyselok-
keeseen, sen myontoperusteisiin
seko ryoelokkeen muutoksen-
hokuun. Kurssit, loito oli koik-
kioon kohdekson, pidettiin
yhteislyosso oikeusminislerion
konsso, jo osollistuiio oll 160.

AAuiden loitosten io loriestoien
toimihenkiloille pidefiiin 27 kurssi-
tiloisuutto. Koikkioon oll tyo-
elokeiorlestelmon ulkopuolisen
koulutuksen piirisso 232 kou-
lutustiloisuutto, osol listuiio 4 000

io opostus- io neuvontokoynteio
206. Rohcrloitosten yleisotilcri-
suu[<sisso esitelmoitiin B 000
kuulilolle.

Tiedotus

Tehostettuc tiedotusto vootivot
vuoden olkupuolello uudet

nnokset
Tietoo leviteltiin muun muossc
ommotillisten keskusioriestoien
myotovoikutuksello I uotlomus-
henkiloille io lyopoikoille. Loppu-
vuoden keskeisio oiheito olivot
luonnollisesti u udet vcrrhcris-

elokkeet io eroiden tyosuhteesscr
olevien toiteililoiden jo toimit
toiien elcrkelol.i Noisto Lummos
tokin locrdittiin lo levitettiin omo
yleisoesite 1o pideltiin runsoosti
esitelmio io olustuksio eri yhteyk-
sisso. Lokien toteutumisen kehi-
tystcr on seurottu poitsi lehdisto-
tiedotteisso myos tiedotusvoli-

)4



TILASTOTIETOJA

neiden io tyomorkkinoloriestoien
edustoiil le ioriestetyisso ryh mo-
kohtoisisso keskustel utiloisu uk-
sisso.

YEL-volvonnon tukemiseksi
pyriltiin lohestymoon eroito
erityisryhmio, ioille YEL:n piiriin
kuuluminen on ollut eposelvoo,
muun muosso yksityisio perhe-
poivohoitogio kuntien sosiooli-
vironomoisten ovustuksello seko
1....t . .. . . t., ._

looktnlovormtslel tlotlo.

Peruskoulun, ommottikoulun io
lukion konsoloistoidon, historion,
yhteiskuntoopin io toloustiedon
oppikirioien tekilollle ioriestet-
tiin tyoelokeseminoori. Tiedotus-

io sosiooliolon opiskeliioiden
eriosteisten horioitustoiden
opostus on lisoontynyt. Tom-
pereen yliopiston io kouppo-
oppiloitosten opiskeliiot ovot
koyneet opintokoyn neillo.

Esitekonto sootettiin loinmuu-
tosten tosolle. Pohioismoihin,
Yhdisryneeseen Ku ningos-
kuntoon io Sokson liittotoso-
voltoon lohetettovien tyonteki-

loiden tyonontoiille loodittiin
sosiooliturvosopimusto kosit-
televo esite.

Tyoeloke-lehti ilmestyi viiteno
entisto looiempono numerono,
Arbetspension kohdesti. Hyvollo
menestyksello kokeiltiin lehden
odikkeleisto tehlyien tiedottei-
den lopimenoo lehdisso. Nimen-
omoon lehdistoo vorten lehti
teetti selvityksen noisisto io
miehisto elokkeensooiino.

Eloketurvokeskus oli mukono
Pohlob-Suomen messuillo
Oulusso, Lohden messuillo,
A ikkelin seudun messuillo seko
Vonhusten viikollo Helsingisso;
yhdesso Tyoelokeloitosten Liiton
konsso pidettiin mookuntotie-
dotustiloisuus Porisso, AAikkelisso

io Oulusso.

ELINKEINOALOJEN OSUUS
ELAKETURVAKESKUKSEN SIJOITUKSISTA I 985
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Elokesootiol 47,1

Vokuutusyhtiol 35,0

t5,lElokekossot

2,8Tyoelokekosso

ERI ELAKELAITOSryYPPIEN OSUUS
L UOTTOVAKU UTUSKAN NASTA I 985
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Tnkoisinloinous 57,5

Elokesootioiden io
-kossoien reooliomoisuus

26,2

Siioitusloinous 10,7

Rohostovoious 5,6

JPUrEI U

Tyottomyyselokkeet 52 000

Tyokyvyttomyyselokkeet
r 76000

Perhe-elokkeet
I 34 000 Voin perhe-eloketto

soovot 95 000

Omo- io perhe-eloketto
soovot 55 000

Voin omoelokelto
soovol 545 000

Vonhuuselokkeet
373 000

1981 t9B2 1 983 I 984 I 9Bs r 985
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K ESK IAAAARAISTT vRN H U U S-, TYO KYVTITOMYYS- JA
rvOrrOmvvsr LAr r r rr vu o st E N t 962-1985 Lo PU ssA
mk/kk

TEL io LEL

1.7.1962
YEL io AIYEL
t.\.1970

: Vuoden l9B5 indeksitososso
(elinLust.indeksi 1951 : 100)

Osoelokkeet Tosokorolus
r . t .1973 1 .7 .197 5

! Nimellisorvot

KESKI^AAARAISTT PTNH E.ELAKK E ET VU OSI EN 1967 -1985 LO PUSSA
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VAN H U U S, TYOTTOAAYYS_. TA I TYO KYVYITOTTZIYYST LA< TTTA
SAAVIEN HENKILOIDEN IKARAKENNE VUODEN I9B5 TOPUSSA
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Suomi ollekirloitti sosiooliturvo-
sopimukset Esponion, ltovollon

io Sveitsin konso. Noiden sopi-
musten tultuo hyvoksytyiksi edus-
kunnosso Suomello on sosiooli-
turvosopimukset yhteenso yhdek-
son moon konsso. Sopimusneu-
votteluio iotkettiin Konodon
konsso io erikseen Konodon
liittovoltioon kuuluvon
Quebeckin konso. Alustovio
suunnitelmio tehtiin Poh;ois-
moiden, lson-Britonnion io
Sokson liittotosovollon sopimus-
ten muuttomiseksi vostoomoon
sosiooliturvon kehitysto.

Torkeo oso elokevokuutuksen
konsoinvolisesto yhteistyosto
topohtuu Konsoinvolisen so-
siooliturvoiorieston ISSA:n puit-
teisso. Eloketurvokeskus osollistui
eroisiin ISSA:n keskeisimpiin
kokouksiin. Niito olivot pysyvien
teknisten komiteoiden kokouk-
set seko tietokonetekniikon
kehittomisto koskenut kokous.
Viimeksi moinittuun Eloketurvo-
keskus io Konsonelokeloitos
lootivot yhteistyosso esitelmon

Suomen elokevokuutuksen tie-
toienkosittelyekniikosto.

Pohioismoiseen yhteistyohon
kuuluvo lisoelokekokous oli
Ruotsisso io sosioolivokuutus-
kurssi lslonnisso. Turusso pidet-
tiin konsoinvolisen sosiooli-
huollon neuvoston ICSW:n
olueellinen symposiumi,
oiheeno oli
kunnon sosiooliturvo. Konsoin-
volinen luottovokuutuskokous
pidettiin Berliinisso. Eloketurvo-
keskus osollistuu Helsingisso
1 9BB pidettovon oktuoorien
suuren mooilmonkongressin
volmisteluihin.

Ulkomoisille elokeloitoksille io
ioriestoille volitettiin tietoio tyo-
elokeioriestelmon io koko so-
siooliturvon kehityksesto. Eloke-
turvokeskuksesso koyneisto
vieroisto moinittokoon ioponi-
loinen delegootio, ioko oli
erityisen kiinnostunut luotto-
vokuutuksesto, seko norioloinen
sosioolivokuutu ksen iotkokou-
lutusryhmo.

n



Eloketurvokeskulsen hollitus
kokoontui vuoden oikono 20
kertoo. Vuoden poo\esso
hollituksen losen diplomi-l nsl-

noori Louri Olkinuoro iotti
poikkonso vorotuomori AAouri

Morenille. Olkinuoro on ollut
hollituksen ioseneno vuodesto
19& iaMoren oiemmin 1975-
I 979. Sosioolisihteeri Louri
Koorisolon, ioko on ollut holli-
tuken ioseneno vuodesto 

.l980,

siioon tuli hollituksen ioseneksi
sosioolisihteeri AAorkku Hyvo-
rinen. Yrittoioioriestoien keskinoi-
sen vuorotteluperiootteen mu-
koisesti nimitettiin hollituksen

ioseneksi toimitusiohtoio Ukko
Lourilo, io hollintotieteiden
tohtori Woldemor Buhler siirtyi
voroioseneksi. Buhler nimitettiin
ensimmoisen kerron hollitukseen
vuonno 

.l978. 
Hollitulsen voro-

iosenten vorotuomori Rolf
Wid6nin io ogronomi Roimo
Tommilehdon siioon nimitettiin
vorotuomori Risto Uski 1o ogro-
nomi Keiio Hyvonen. Rolf Wid6n

on ollut hollituksen voroiose-
neno vuodesto 1963 io Roimo
Tommilehto vuodesto 

.l984.

Henkiloston kokonoismooro
on viime vuodet pysynyt lohes
muuttumottomono. Vokinoisio

io tilopoisio tyontekiioito oli
vuoden poottyesso 392. Noisto
lohes puolello ty6suhde on
kestonyt io kymmenen vuotto.
Kohto 2S-vuotiosto Eloketurvo-
keskusto io pitkoon, yli 20 vuotto,
polvelleito on runsoot seitsemon
prosenttio tyontekiioisto.

Vokinoisen henkilost6n voihtu-
vuus oli 5,4-prosenttinen, hiemon
edellisvuotisto vohoisempi. Vuo-
den oikono 7,7 praenttio tyon-
tekiioisto siirtyi tolosso uusiin
tehtoviin.

Yhteistyoryhmot toimivot oktii-
visesti. Automootiotyoryhmo
iotkoi outomootion voikutusten
torkosteluo koymollo seuronto-
keskustel uio tyoyksikoisso. Ty6n-
ontoion io ty6ntekiioiden edus-

Helsingisscl 26. poivono mooliskuuto 19{36

Jukko Rontolo Juhoni Kolehmoinen

toiot kokoontuivot YT-semi-
nooriin, ionko oiheeno olivot
olkoholi tyoelomosso seko
kon n ustovo polkkopolitiikko.

Henkilostolle ioriestettiin vokio-
kurssien lisoksi useito tieto-
tekniikon perus- io kertouskurs-
seio. Muito oiheito olivot osiokos-
polvelu, kokoustoidot, kirieen-
voihto seko suullinen ilmoisu

io esitystoito. Koko henkilo-
kunnolle iorlestetyn teemopoivcrn
oiheeno oli soirous, vommoi-
suus io toimeentulo. Seko iohdon
etto osiokospolvel usso ty6sken-
televien koulutuksesso kositeltiin
osiokoskeskeisyytto, polvel u-
kulttuurio, polveluorgonisootion
toimintoo seko polvelun lootuo.
Johdolle pidettiin lyhyito olus-
tuksio oionkohtoisisto oiheisto,
muun muosso tietotekniikosto,
konsontoloudesto io voesto-
politiikosto. Henkiloston koulu-
tuspoivio ker[i 20@, henkiloo
kohden voioo viisi koulutus-
poivoo.

Morkku Hyvorinen
Ukko Lourilo
Pekko Merenheimo

Pekko Ahmovooro
Nils Komi
Momi lehtinen
Mouri Moren

Alttt Aurelo
lose loofunen
Bruuno Mottilo
Juhoni Solminen

Molti Uimonen
toimitusjohtoio
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VARSI NAISEN TOI,\/1I N NAN
TULOSLASKELA/1A

t.l.-31 .12.1984r.r.-31 .12.1985

Toiminnon tuotot

Kustonnusosuudet eloke-
loitoksilto
Loiminlyontihyvikkeet
TEL l5 $:n mukoiset
elokeior[estelykulut

+74969 518,55
+ l43l 353,72

+66572695,&
+ 1436534,98

1639775,081217 041,77
+75183830,50 +66369 455,54

Hollinnon kulut

Polkot io polkkiot
Sosioolikulut
AAuut hollinnon kulut

-29325386,97
- 7 909951 ,34

-263%MB,7B
- 61104] l,5l

-7A%3959,36 -30621 398,81-33698621 ,05

Poistot koytto-
omoisuudesto - 3697 847,99 - 3420564,41

Muut tuotot io kulut

Vuokrotuotot
Korkotuotot
AAuut tuotot
Elokeloutokunto

+6
+2

434559,W
063265,fi

+ 6394643,n
+ 2451352,30
+ 490000,00

- 4955093,04 + 3542731,46

- 4@4754,61

- 4783551,56

Korkokulut 4

Tilikouden tulos + 0

22



LU OTTOVA KU U TUSTO IA/1I N N A N
IULOSLASKEL,\/lA

r.r.-3r .12.1985

+48295142,00

36543,00

+38882686,93
+39312668,99 2',23421,80

l.l.-31 .12.1984

+45 488 142,mVokuutusmoksutulo

Luottotoppiot vokuutus-
moksusoomisisto

Siioitusioiminto

Tuotot
Kulut

Vokuutusmoksuvostuun
muutos

Vokuutusl i ikkeen tuotot

Korvouskulut

AAoksetut korvoukset
Korvousvostuun
muulos

Vokuutusliikkeen kote

Joileenvokuuttoi ien osuus

Vokuulusmoksutulosto
Vokuutusmoksuvostuun
muuioksesto
Korvousvostuun
muuloksesto

Omo osuus vokuutus-
liikkeen kotteesto

Liikekulut

Polkot io polkkiot
Sosioolikulut
AAuut liikekulut

Koyttokote

Poistot koytto-
omoisuudesto

Liikeol i ioomo/yliioomo

Vorousten muutokset

Luottotoppiovorous

Volittomot verot

Tilikouden tulos

+39 522601,99
209933,00

I 403500,00

+86 I 67 767,99

-72480675,29

+ 346253,59 -72134421,70
+14033 346,29

- 5946930,84

6263&,00

62636,W - 6635932,84

+38659 265,13

987 652,W

+ 83 I 59755,13

-34C/,3664,44

-29653422,24 -63697 A86,68

+19 462668,45

- 7 199 661 ,U

+ BB3i7,m

+ 8832,00 - 7102512,U

- 4208373,59
I t7l 285,00

- 211 5 028,08

+ 7 397 413,45

- 3856682,86
956604,80

- 7495186,67 - 2478889,43

97773,22

222140,00

319873,22

+ I 917 625,37

1597752,15

+12360156,41

- 7 292177,W

+ 0

+ 5067979,32

178900,00

+ 4889079,32

- 3477 455,12

1411624,2A

0
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TASE

Vostoovoo 31.12.r 985 31.12.

Rohoitusomoisuus

Rohot io ponkkisoomiset
Jolleenvokuutusliikkeesto

iohtuvot soomiset
Vokuutusmoksuvosluu
Korvousvostuu
Muut soomiset

Elokekustonnusten
tosousosuudet
Hyvikesoomiset
Siirtosoomiset

Vokuutusmoksut
Korot
AAuut siirtosoomiset

AAuu rohoitusomoisuus

53 l0t 321,72

2973 465,W
297 347 ,N

3599831,00
359983,00
392119,20 4351 933,20

575,24".
11028 564,56

3270812,00

3,16
12178 546,78

246E186,90
9968835,88

3176078,74
11491 491,78

1228469 27 13665 492,05
550000,00

82766175,71

914757 9l 15

na

Siioitusomoisuus

Velkokiriosoomiset
Osokkeet

265190W8,20
2162013,45

291 93

267 352021,65 4

Koyttoomoisuus

Osokkeet io osuudet
Kiinteistot
Kolusto
AAuu koyttoomoisuus

1 571619,20
38944982,N
39BB 963,98

192900,W
44698465,18

l30l 251,58
41 155374
2803

192
930

394816662 54
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Vostottovoo

Vieros pooomo

Jolleenvokuutusliikkeesto

iohtuvot velol
Jolleenvoku utusmoksut

Siirtovelot
Vokuutusmoksu-
ennokot
Ennokkono soodut
kustonnusosuudet
AAuut siirtovelot

AAuut velot

Lyhytoikoiset loinot
Pitkcroikoiset loinot
Elokekustonnusten
tosousosuudet
AAuut velot

Vokuutustekninen
vostuuvelko

Vokuutusmoksuvostuu
Korvousvostuu

31.12.1985

tBB0B75,g0

147 722,W

4734266,W
9927 4n,86 14809 417,86

2217 033,00
10582 747,83

399281,44
3 528 422,12 16727 484,39

24147 571,W
3D 6A2055,95 353749 626,95

387167 405,10

7 649257,44

394816662,54

214477,m

5 133008,13
90u 100,00

306/883,00
12799780,83

593895,99
2943947,99

22744471,m
3D94BN9

31.12.1984

14431585,13

t9 405 507,81

9 ffi882,81

w!0e$s6a

Voroukset

Luottotoppiovorous

Vostuut
Luovutettu kii n nitettyio
holtiiovelkokirioio

Pekka Ahmovoara
Nils Komi
Mortti lehfinen
Mauri Moren

Alni Aurelo
Lose loofunen
Bruuno Mottilo
Juhoni Solmrnen

Marlcku Hyvorinen
Ukko Laurilo
Pekko Merenheimo

2000000,00

Helsingissci 26. paivonci mooliskuuto 1986

Jukka Ronfolo Juhoni Kolehmornen

Matti Uimonen
foimitusiohfoio

25



TILINTARKASTUS-
KERTOA/IUS

Edustoiiston vorsinoisesso syys-

kokouksesso loulukuun I 1. poi-
vono l9B4 volitsemino tilln-
torkostoiino olemme suorittoneet
Eloketurvokesku ksen vuoden
l9B5 hollinnon io tilien torkos-
tuksen, minko perusteello on-
nomme seuroovon lousunnon.

Edustoliston volitsemono vol-
vontotorkostoiono ollekirloitton ut
Folke Tegengren on huolehtinut
kirionpidon lotkuvosto torkos-
tuksesto hyvon tilintorkostus-
tovon edellyttomosso looiuu-
desso. Noisso torkostuksisso
on todettu klrionpito hyvon
kirionpitotovon mukoiseksi, roho-
voroien hoito tosmolliseksi io
sisoi nen volvonto torkoituksen-
mu koiseksi. Loi no-osiokirlot
ovot kunnosso seko siloitus- io

isuuden orvopoperit

hollituksen toimintokertomu ksen

io tilinpootoksen. Lisoksi olemme
sooneet torpeelliseksi kotso-
momme selvitykset.

I ..

lilinpootos, loko kosittoo vor-
sinoisen toiminnon io luotto-
vokuutustoimin non tulosloskel mot
seko toseen, on loodittu hyvon
kirlon pitotovon mukoisesti.
Tulosloskelmot osoittovot nollo-
tulosto io tose pootlyy
394.8 I 6.662,54 morkkoon.

Hollituksen toimintokertomus
po tilinpootos ontovot osiolliset

lo oikeot tiedot Eloketurvokes-
kuksen toiminnosto io toloudesto.

Eloketurvokeskusto on torkos-
tuksesso soomomme kosityksen
mukoon kuluneeno tilivuonno
hoidettu osioonku uluvollo
huolellisuudello.

Torkostuksemme perusteel lo
ehdotomme, etto tilinpootos
vohvistetoon io etto hollitukselle
myon netoon vostuuvopous
vuodelto 1985.

tol ello

Yhdesso olemme perehtyneet
edustoiiston, hollituksen io luotio-
vokuutustoiminnon iohtokunnon
poytokirioihin seko torkostoneet

Helsingissci huhtikuun 14. poivono 1986

Biorne Lindholm Rouno Kouso

Jookko Heikkonen, KHT Folke fegengren, KHT
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Jokq telq
tempoeltu,

Joko lohtemo
loottu,

Miks tuulello
tukevo,

AAiko vostosoon
meniio...

Lqito mulle
louttoosi,

Ylisolmen
soq'okseni,

Joen poikki
poostokseni.



NTOEL

EDUSTAJISTO I9B5
:
I
n

Vorsinoiset jcisenet

Konsliopoollikko Kori Puro,
puheeniohtoio

AAinisteri Motti Puhokko,
voropuheeniohtoio

T y ona ntaiien edusfoiot

Vuorineuvos fuko Torkko
Vuorineuvos Reino Solonen
Teollisuusneuvos Yrio M. Lehtonen
Toimitusiohtoio Pentti Somerto
Moonvilielysneuvos Erkki Pololonvl
Toimitusiohto[o Jormo Pellikko

Ty ontekiioin edustoiof

Puheeniohtoic Pertti Viinonen
Puheeniohtoio Per-Erik Lundh
Puheeniohtoio AAotti Hoopokoski
ll puheeniohtolo Timo Routorinto
Toiminnoniohtoio Roimo Pohiovore
Puheen[ohtoio Jormo Reini

Ma otol ou sy rit t oji en edusfo jof

Puheeniohtoio Heikki Hoovisto
AAoonvilielysneuvos Reino Pirhonen
Puheeniohtolo Olo Rosendohl

Mui d en y ritt oii en edustoiof

Kouppios Heikki Tuominen
Kouppios Erkki Roitolo

Elokev oku ut usyhtiOiden edusfoiot

Vorotoimitusiohtoio Lors Polm6n
Hollituksen puheeniohtoio
Pertti Poloheimo
Toimitusiohtoio Kurl Liungmon

Voroicisenet

Toimitusiohtoio AAotti L. Aho

Toimitusiohtoio Pentti Kostomo

Vuorineuvos Fredrik Costr6n
Toimitusiohtoio Peter Fozer
Toimitusiohtoio Keiio Kormo
Johtolo Seppo Riski

Toimitusiohtoio AAorkus Tiitolo
Johtoio Jormo Sierlo

Puheeniohtoio Esko Suikkonen
Puheeniohtoio Risto Kuismo
Toimitsiio Ari Kekkinen
Puheeniohtoio jorl Sund
Toiminnon[ohtolo Pekko Portiilo
Poosihteeri Jormo Tommenmoo

Elcikes ciciticiiden edusto jo

H enkilostolohtoio Eelis AAcrkkonen

Moonvilielilo Osmo Pietikoinen
Emonto [oili Prhokko
Kolostoio Vil[o Sohlsten

Vorotoimitusiohtolo Tormo Korpelo
Teollisuusneuvos P. K. Juntunen

::

Vorotoimitusiohtoio Asko Tonskonen
Vorotoimitusiohtoio Heikki Vorho

Toimitusiohtoio Morkku Vesterine

Toimitusiohtoio Juhoni Loine

..'

Tolousiohtoio Jookko Horiu



V ak u ut usl acike f ieteese e n p e r eht y ny t e d u st o 
1 
o

Looket. io kir. tohtori
Jormo Rontonen

Muuf icisenef

Pooiohtoio AAorgii Eskmon

Voku utusn euvos AAor.tti Rohnosto

EDUSTAISTO 1986-1988

Looket. io kir. tohtori
Veso Vooronen

Osostopoollikko Poulo Kokkonen
Vorotoimitusiohtoio Seppo Pietiloinen

Vorsinoiset icisenet

Konsliopoollikko Kori Puro,
puheeniohtoio

AAinisteri AAotti Puhokko,
voropuheeniohtoio

Ty onontoiien edusfoiot

Toimituslohtoio Reiio Koukonen
Vorotoimitusiohtoio Horry Allildh
Teollisuusneuvos Yrio Al. Lehtonen
Toimitusiohioio Pentti Somerio
AAoonvilielysneuvos Erkki Pololorvi
Toimitusiohtoio Jormo Pellikko

T y o nt eki i ain edustojot

Puheeniohtoio Pertti Viinonen
Puheeniohtoio Per-Erik Lundh
Puheeniohtoio AAotti Hoopokoski
ll puheeniohtoio Timo Routorinto
Toiminnoniohtoio Roimo Pohiovore
Puheeniohtoio Jormo Reini

Mo otol ou sy ritt oii en edusfoiof

Puheeniohtoio Heikki Hoovisio
Emonto Leeno Pihl

Puheeniohtoio Clo Rosendohl

Mui d e n y ritt aii en edustojot

Toimitusiohtoio Toponi Kosso
Kouppios Erkki Roitolo

El okev oku utu syht i oi d en edusfoiot

Vorotoimituslohtoio Lors Polm6n
Toimitusiohtoio Jukko Syrionen
Toimitusiohtoio Kur.t Liungmon

Avusfuskossoien edusfoio

Johtolo r\ ikko Horomo

Vorojcisenet

Toimitusiohtoio AAotti L. Aho

Toimitusiohtoio Pentti Kostomo

Vorotoimitusiohtoio Olli Porolo
Toimitusiohtoio Jookko Rouromo
Vuorineuvos Kouko Aloiicrlo
Johtolo Seppo Riski

Toimitusiohtoio Alorkus Tiitolo
Johtoio Jormo Sierlo

Puheeniohtoio Heikki Peltonen
Puheeniohtolo Risto Kuismo
Puheeniohtoio Heikki Pohlo
Puheeniohtcricr Jorl Sund
Toiminnoniohtoio Pekko Porttilo
Poosihteeri Jormo Tommenmoo

AAoonvilieliio Csmo Pietikoinen
Emonto Roili Puhokko
Kolostoio Vilio Sohlsten

Toimitusiohtoio Topio Vosoro
Joriestoiohtoio Touno Jolonen

Vorotoimitusiohtoio fu ko Tonskonen
Voroioimitusiohtoio Heikki Vorho
Toimitusiohtoio AAorkku Vesterinen

Toimitusiohtoio Juhoni Loine

D



Henkilostolohtolo Tolousiohtojo Jookko Horiu

Looket. io kir. tohtori
Veso Vooronen

Muut jcisenef

Pooiohtoio Voppu Toipole
Vokuutusneuvos AAortti Rohnosto

Osostopoollikko Poulo Kokkonen
Vorotoimitusiohtoio Seppo Pietiloinen

HALLITUS I9B5

Fil.tohtori Jukko Rontolo,
puheeniohtoio

Toimitusiohtoio Juhoni Kolehmoinen,
voropuheeniohtoio

Tyonantoiien edusfojof

Johtolo Losse Lootunen
Johtolo Pekko AAerenheimo
Dipl.insinoori Louri Olkinuoro

Agronomi Henrik Sumelius
Johtoio Heikki Ropponen
Vorotuomori Roli Widen

Ty ontekiiain edusfoiof

Johtolo Louri Koorisolo
Sihteeri Pekko Ahmovooro
Puheeniohtojo Nib Komi

Yritysdemokrotiosihteeri AAotti Kopperi
ll puheeniohtolo Kolevi Aronen
Osostoniohtoio likko B. Voipio

Maatol ou sy rittoii e n edusfoiof

Vorotuomori Bruuno AAottilo Agronomi Roimo Tommilehto

Yrittaiien edustojot

Holl.tiet.tohtori Woldemor Buhler Toimitusiohtoio Ukko Lourilo

Muut icisenet

Looket.lisensiootti AAorlti Lehtinen
Toimitusiohtoio Altti Aurelo
Toimitusiohtoio Juhoni Solminen

DosenttiTimo Somer
Vorotoimitusiohtoio Toisto Pootsilcr

Vorotuomori Eso AAottinen

_30





TITINTARKASTAJAT
Dipl.ekonomi, KHT Folke Tegengren
Toiminnoniohtolo Tormo Hyvorinen
(Vohiot. moisteri Biorne Lindholm
31.12.1985 sookko)
Tolouspoollikko Rouno Kouso
Kouppot. moisteri, KHT J. V. Heikkonen

Osostopoollikko Juhoni Jontti

Dipl.ekonomi, KHT Peter lngskom
Toiminnonlohtolo Ensio Seppolo

Hollintopoollikko rtztikko Poiho
Ekonomi, KHT Jookko Pohtio

Liikenneneuvos Fritz Kuulo
Holllntolohtoio Eso Monnisenmoki
Apteekkineuvos AAotl i Konnisto
Toiminnoniohtolo Poivi Liedes
Vorotoiminnonlohtoio Koi AAosolin
Kouppios Eilo Nurmi
Joriestolokimies Pirio G ronroos
Tutkimuspoollikko Pirio Lotvo-oho
Toimitusiohtoio Reiio AAcrkinen

Toimitusiohtoio Topio Vosoro
Toiminnonlohtolo AAotti W. Kolevi
Johtoio Alpo AAustonen
AAorkkinointiiohtoio Reiio Koivo-oio
Ekonomi K. Erik Lindstrom

Osostopoollikko Pentti Koivistoinen

Looket. io kir. tohtori, tyolo<rket.

io tyoterveyshuollon erikoislookori
Veso Vooronen
Sisotoutiopin doseniti
Kimmo Luomonmoki

YRITA I E N N E UVCTTELU K U NTA
Toimitusiohtoio AAotti Uimonen,
puheeniohtoio

Vorotoimituslohtoio iouko Sirkesolo,
voropuheeniohtolo

Liikenteenhorioittoio Roimo Turku
Toksioutoililo Krister Olsson
Toimiiusiohtoio Sylvi Kokonen
Tolousneuvos AAorlto Lour6n
Asionoiolo Kullervo Kemppinen
EkonomiJyrki Voltonen
Joriestoiohtoio Jouko Kuismo
Kouppios Erkki Roitolo
Vuorineuvos Poovo V. Suominen
Johtolo Perlti Koionne
Apuloisiohtoio Timo lsotolo
Vorotoimitusiohtoio Louri Koivusolo
Osostoniohtoio Pertti Loesvuori
Toiminnoniohtolo Risto Heiskonen

TYOKY\ryTICAAYYSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA
Hollitusneuvos Heimer Sundberg,
puheeniohtoio

Johtoio Antti Suominen,
voropuheeniohtoio

Y ltlookon, srsot. enkotslookon
AAorlti Lehtinen
Sisot. io kordiologion erikoislookori
AAotti Soorinen
Ylilookori, sisotoutiopin dosentti
AAotti Kekki

Toimistopodllikk6 llkko Sovoheimo

Looket. io kir. tohtori
["rn["rli" rir"i u,i["islookori
Topio Vore
Psykiotrion dosentti
AAortti Olkinuoro

Looket. io kir. tohtori
ptvliotri[" lrif"irl"ot 

"riAntero Leppovuori
Apuloisylilookori,
yleislooket. io tyoterveyshuol
erikoislookari Kori Koukinen

lon

Looket kir. tohtori,

io kirurgion erikoislocrkori
Olli Klossner
Looket. lisensiootti, yleislooket.

io tyoterveyshuollon erikoislookori
Honnu Suutorinen

L.o9l<9t io kir. tohtori,, .,.. .., .. .
stsot. lo lyolooket. enkotslooKon
KoiAhlmon



Looket. lisensiootti,
osiontuntiiolookori Ar1orkku Toropoinen
Voltiot. lisensiootti Koorino Knuuti
(Agronomi Pentti Soorimcrki
23..l0.1985 sookko)
Torkostoio AAorio-Liiso Holinen
Apulcisiohtoio Erkki Sillonpoo
Rotkoisutoimen poollikko Moriotto Sir6n
Johtolo Poovo Hyvonen
Vorotoimitusiohtoio Seppo Pietiloinen

Toimitsiio Seppo Niininen

Joriestoiohtoio Touno Jolonen

Torkostoio Pentti Lehmiioki
Toimitusiohtoio Juhoni Loine
Rotkoisupoollikko Pertti Tukio
Osostopoollikko Risto RintoJouppi
Elokeiohtoio Pentti Soorimoki
(Johtop HeikkiSipila
23.10.1985 sookko)
Toimistopoollikko Helino Nieminen
Johtovo yl ilookori, tyolooket.
io ty6terveyshuollon erikoislookori
Honnu Horkonen

Toimistopoollikko AAoriotto Pihloio
Elokeiohtoio Veiio Jolovo

LUOTTOVAKUUTUSTOIAAINNAN JOHTOKUNTA T
Toimitusiohtoio AAotti Uimonen,
puheeniohtoio

Osostopoollikko Esko Prokkolo,
voropuheeniohtoio

Johtoio Antti Srrominen
Osostopoollikko AAorio AAoionder

Asiontuntiiojcisenet

Vorotuomori Ossion Antson
Apuloisprofessori Eero Artto
Toimitusiohtoio Anssi Korkinen
Vorotoimitusiohtoio Louri
Vorotoimitusiohtoio Simo

Koivusolo
Korov0

Johtolo Antti Sovoloinen
Ponkin;ohtoio Louri Suomelo

TIEDOTUSTCIAAINNAN NEUVOTTELUKUNTAI i

Kimmo Eskolo
Evo-Heleno Jussilo

Pootoimittoio
I . ....11.t I ..

ltedoluspoolltkko
Tiedoluspoollikko Antti Pullinen
Tiedotuspootlikko Erkki AAoosolo
Tiedotuspoolllkko Sokori Montonen
Elokeiohtoio Pentti Soorimoki
Johtoio Eero Sontolo
Tiedotuspocrllikko lrAotti Soromoo
Johtoio PouliToivonen



ELAKETURVAKESKUKSEN
Toimitusiohtoio
Vorotoimitusiohtoio
Hollinnollinen iohtoio
Suunnitteluiohtoio
Loinopillinen iohtoio

Hollinto- io tolousososto, osostopddllikk6
Konttoripolvel utoimisto,

Loinopillinen ososto,
opuloisosostopoollikko
Eloketoimisto, toimistopddllikko
Lousuntotoimisto, toimistopool likko
Volvontotoimisto, toimistopoollikk6

Luottovokuutusososto, osostopool likk6
opuloisosostopoollikko

Suu n nitteluososto, osostopoollikko
Tiedotusososto, osostopool likko

Tiedotetoimisto, toimistopoollikko
Tutkimusososto, osostopoollikko

opuloisosostopoollikko
yhteyspoollikko
erityistutkiio

Vokuutusteknilli nen ososto, osostopoollikko
o puloisosostopooll ikko
Ansiorekisteritoimisto, toimistopoollikk6

Elokerekisteritoimisto, toimistopoollikko
AAotemocrttinen toimisto, toimistopoollikko

Henkilostopoollikko
Kenttopoollikko
Koulutuspoollikko
Kiinteist6polvel utoimisto, toimistopoollikko
Siioitusosioi ntoimisto, toimistopoollikko
Elokeloutokunnon volmisteluyksikko, esimies
Henkilokunnon lookori

ESI,\/1IEHET

AAotti Uimonen
Jouko Sirkesolo
Antero Viitonen
lrAorkku Honninen
Antti Suominen

AAorio AAoionder
Teppo Kontti
Pentti Koivistoinen
Topio Korsikos
Heleno Topio
llkko Sovoheimo
Morkku Sirvio
Esko Prokkolo, SHV
Ari Loine
Antero Ahonen
Yrio Lormolo
Pentti Lohtinen
JussiVonomo
Leeno Lietsolo
Simo Forss

Jouko Jonhunen
Mortti Honnikoinen
Heikki Poukko
Honnu Romberg
1.2.19B6lukien
Heleno Luomo
Synnove Hesso
Seiio Kousto
MouriVonhotolo
Louri AAokeloinen
Risto lsopohkolo
Bi6rn Koustell
Anio Lehesniemi
AAottiSoorinen



o a aa oa oo aa

TYOELAK E LAI NSAADA N N O N
AAUUTOKSET I9B5

LAKI kunnollisten vironholtlioin io tyon'
tekiioin elokeloin 1 $:n muuttomisesto
(40lrB r r98s).
Loinmuutoksen iohdosto KWEL:o sovelletoon
myos selloisen osokeyhtion tyontekiioon,
jonko osokekonnosto kunnot, kuntoinliitot
toi Kunnollisen elokeloitoksen iosenyhtei-
soiksi liittyneet yhdistykset omistovot 100
prosenttio. Loin soveltominen edellyttoo, etto
osokeyhtio on liittynyt Kunnollisen eloke-
loitoksen iosenyhteisoksi. Lokio ei kuitenkoon
sovelleto sohkoloisso torkoitettuo sohko-
loitosto yllopitovoon osokeyhtioon.
Loki tuli voimoon I .2.1985.

LAKI mootolousyrittoiien elokeloin 6o $'n
muuttomisesto (49 / 18. I . 1 985).
Loinmuutoksen johdosto vuonno l9B5 suku-
polvenvoihdoselokkeelle poosevot vuonno
l93O toi sito ennen syntyneet mootolous-
yrittoiot. Vostoovo oikeus on myos selloi-
sello vuonno 1931 - 1934 syntyneello
mootolousyrittdidlld, ionko oviopuolisokin
on oikeutettu sukupolvenvoihdoselokkee-
seen, kuitenkin siten, etto elokeito el mok-
seto ololto ennen 55 vuoden ion toyttomisto
(ns. uinuvo elokeoikeus).
Loinmuutoksen iohdosto nyt myos isonnot
soivot ensi kertoo uinuvon elokeoikeuden,
ioko on oikoisemmin ollut voin noispuolisillo
mootolousyritloiillo.
Lokl tuli voimoon 1.2.1985.
Lokio sovellettiin kuitenkin I .I .1985 lukien.

LAKI tyontekiioin elokeloin muuttomisesto
(50/rB.r.r9B5)
LAKI lyhytoikoisisso tyosuhteisso olevien
tyontekiioin elokeloin / $:n muuttomisesto
(5rlrB.r.r9Bs)
LAKI merimieselokeloin muuttomisesto
(s2/181 r985).
Loinmuutoksillo mohdollistettiin myos vuonno
l9B5 55 vuolto toyttoville eli vuonno
1 930 syntyneille pitkooikoisesti tyottomille
oikeus siirtyo edellytysten toyttyesso tyol-
tomyyselokkeelle.
Tyottomyyseloke myonnetoon nyl toistoi-
seksi eiko elokefio enoo mokseto kuuden
ku ukouden ioksoisso. Tyovolmovironomoiset
eivot siten enoo onno todistuksio elokkeen-
moksun iotkomiseksi.
Elokkeen moksomiseen tuli roioituksio niisso
lopoul.sisscr, ioisso elokkeensooio on onsio-
tyosso toi hon ei ulkomoillo oleskelun toi
muun syyn vuoksi voisi ottoo vostcron
honelle mohdollisesti toriottovoo tyoto.
Arlyos tyosto kieltoytyminen oiheuttoo elok-

keen moksun keskeytyksen. Aiheettomosti
moksettu eloke voidoon nyt perio tokoisin.
Tyokyvyttomyyseloketto osoelokkeeno
soovolle mohdolllsteltlin oikeus soodo
tyottomyyseloke.
Loinmuutokset lulivot voimoon 1 .21985.
Niito sovellettiin eroilto osin io I .1 .1985
lukien.

ASETUS Tyoelokekosson ohiesoon non
sisoltovon osetuksen 1 $:n muuttomisesto
(57 /t8.1.1985)
Asetuksen 1 $:oo muutettiin siten, etto
Tyoelokekosso voi Eloketurvokeskuksen
suostumuksello ottoo hoitookseen tehtovio,

iotko liittyvot muidenkin kuin LEL:n piirisso
olevien tyontekiioin eloketurvon hoitomiseen.
Asetus tuli voimoon ).2.1985.

LAKI voltion elokeloin muuttomisesto
(91l3r.r.r985)
LAKI voltion perhe-elokeloin muuttomisesto
(92/31.1.r985).
VEL:iin tehtiin tyottomyyselokkeen osolto
vostoovol muutokset kuin yksityisen sekiorin
tyoelokelokeihin. LisoIsi looiennettiin eroiden
VEL:n io VPEL:n nojollo onnettovien poo-
tosten muutoksenhoku koksiosleiseksi.
Loit tulivot voimoon 1.2.1985.
Niito sovellettiin I .l . i9B5 lukien.

ASETUS tyontekiloin elokeosetuksen muut-
tomisesto (l 06/31 . l. I 985).
ASETUS lyhytoikoislsso tyosuhteisso olevien
tyontekiloin elokeosetuksen muuttc.rmisesto
(107/31.r.r9Bs).
ASETUS mootolousyritto jien elokeosetuksen
muutlomisesto (l 0B/31 . l. I 985).
ASETUS yrittolien elokeosetuksen muutto-
misesto (109/31 .l .1985).
Tyoelokeosetuksiin lisottiin soonnokset, ioi-
den mukoon tyottomyyselokkeen soojo on
velvollinen ilmoittomoon elokeloitokselle
elokkeen moksuun voikuttovislo seikoisio.
Asetukset tulivot voimoon 1 .2.1985.

LAKI voltion elokeloin muuttomisesto
(326/ t9 .4.tg1s).
VEL:o muutettiin siten, etto tyokyvyttomyys-
eloke voidoon myontoo myos osoelok-
keeno, mikoli edunsoojon polvelus on io
poottynyt. Somollo yksinkertoistettiin VEL:n
yhleensovilussoonnoLsio.
Loki tuli voimoon I .5.1985.

LAKI ovustuskossoloin muuttomiseslo
(3s6/26.4.198s\.
Avustuskossoloin mu uttomisello voltioneu-
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vostolle onnettiin volto mooroto, etto YEL:n
mukoisto vokuutustoimintoo horioitlovien
ovustuskossoien rekisterin pitominen seko
noito kossoio koskevio STA,4,lle kuuluvoon
volvontcron liittyvio loimeenponotehtovio
siirretoon ETK'lle.
Loki tuli voimoon I .6.1985.

LAKI mootolousyritloiien elokeloin 6 io 6f $,n
mu uttomisest a (328 / 1 9.4.1 985\.
LAKI mootolousyrittoiien elokeloin l2 Q:n
muuttomisesto (331 / I 9.4.1985\.
Loillo 328/85 muuteltiin AAYEL:o siten,
etlo vilielmon peltoolo, ioto pidetoon
kesonnollo toi hoidetoon nurmeno moo-
toloustuotonnon ohjoomisesto jo loso-
poinottomisesto onnetun loin mukoon,
kolsotoon normoolillo tovollo viliellyksi io
mootolousyritloion lekevon lyoto villelmollo
sopimuskouden ojon.
Somollo loillo muutetliin AAYEL:cr niin, etto
sul. upolvenvoihdoselol,l een pooomo
orvolle peritoon korkoo io perimispootoksen
ontomisesto lukien eika pootoksen loinvoi-
moiseksi tulosto kuten oikoisemmin.
Loillo 331/85 seko eroillo siihen liittyvillo
loeillo voltetoon mootolousyrittojien koksin-
kertoinen vokuuitominen suhteesso moo-
tolousyrittoiien topoturmovokuutuslokii n.

Somollo yksinkertoistettiin AAYEL:n io
AAoTo,n noiollo moorottyien vokuutus-
moksujen perimisto.
Loki 32BiB5 tuli voimoon I .5.1985 io
loki 331/85 I .6. t985.

Sosiooli- io lerveysminislerion PAATOS
yrittoiien elokeloin 3 $'n io mootolous-
yrittoiien elokeloin 4 Q:n soveltomlsesto
(4s2/5.6.1985\.
Pootoksello kumottiin ministerion 7.1 1.1969
onlomo pootos siihen myohemmin tehtyine
muutoksineen. Annettuun pootokseen voi-
kufii muun muosso se, ettei eloketurvon
tososso topohtunulto muutoslo ole otetlu
huomioon nyt kumotuisso vopoutussoon-
noksrsso.

Pootos tuli voimoon 1 .7.1985.

LAKI tyontekiioin elokeloin muuttomisesto
(592/127.198s\.
LAKI lyhytoikoisisso tyosuhleisso olevien
tyontekiioin elokeloln 7 Q:n muuttomisesto
(s93/12.7.tg1s)
LAKI konsonelokeloin 26 $:n muuttomisesto
(s94/127.tg1s).
LAKI soirousvokuutusloin 2/ $:n muuttomi-
sesto (595/ 1 2.7 .1985).
LAKI moololousyrittoiien elokeloin 7 $,n
muuttomisest a (596 / I 2.7 .l 985).
LAKI yriltoiien elokeloin 6 Q:n muuttomi-
sesta (597 / 1 2.7 .l 985).
TEL:n io LEL:n toysitehoisen tyokyvyttomyys-
elol l een edellytyLsiin lisottiin vohintoon

viiden vuoden Suomesscr osumisto koskevo
vootimus. Somoin rnuutettiin TEL:n, KEL:n,

SVL,n, AAYEL:n io Yt-L:n soonnoksio etuuk
sien yhleensovittomisesto niin, etto vieroosscr
voltiosso myonnetty etuus voidoon ottoo
huomioon.
Loit tulivot voimoorr I .9.1985.

Eroiden tyosuhtees:;o olevien loiteiliioiden
1o toimittoiien elokeLAKl (662/26.7.1985).
LAKI tyontekiioin el,lkeloin B $:n muutto-
misesto \663 / 26.7 . 1 985J.
LAKI voltion elokelcrin 2 $:n muuttomisesto
(664/267 19Bs)
Uudello loillo poronneloon ns. freelonce-
tyontekiioiden eloketurvoo. TEL:n io VE[:n
muutoLsel olivol lel. nisio.
Loit tulivot voimoon I .l .I 986.

LAKI rintomoveteroonien vorhoiselokkeesto
on netun loin muutt<lmiseslc; (665/ 26.7 .\ 985).
R|VEL:n muuttomisello helpotettiin vete
roonien elokkeelle pocrsemisto lieventomollo
elokkeen soomisen edellytyksio. Vorhois
elokeloulokunto lokkcrutettiin jo vorhois-
elokeosiot siirtyivot tyoelokeloilosten
hoitoon.
Lokl tuli voimoon l. l.l986.

LAKI tyontekiioin el,lkeloin muutlomisesto
(666/26.7 198s).
LAKI lyhytoikoisisso tyosuhleisso olevien
tyontekiioin elcrkeloin muuttomisesto
(667 /267 .198s).
LAKI mootolousyrittoiien elokeloin muutto-
misesto \668 / 26.7 . 1 985',.

LAKI yrittojien elokeloin muuttomisesto
(669/267 tg1s\.
LAKI konsonelokelcrin muuttomisesto
(670/26.7.tg1s)
LAKI perhe-elokelcrin muuttomisestcr
(673/26.7.198s)
LAKI soirousvcrkuutusloin muuttomisesto
(674/26.7.198s).
Loit koskevot ioustovcro elokeikoicrriestelyo.
Yksilollisen vorhoiselokkeen voi soodo
55 ikovuodesto olkoen, ios tyokyky on siino
moorin olenlunut, ettei onsiotyon lotkomisto
voido kohluudello edellyttqo. Vorhennetun
vonhuuselokkeefl v,li soodo 60 ikovuodesto
olkoen, iolloin eloke on vostoovosti olempi.
Loit tulivot voimoon L I .l 986.

LAKI voltion elokelcrin muuttonrisesto
(696/9.8.1985)
LAKI voltion perhe-,=lokeloin muutlomisesto
(69/ /9 8.198s)
Viivostyneelle eloke erolle moksetoon
korotuslo l6% vuollcr kohden, kun myon-
nettovon elokkeen rroksominen viivostyy
yli kolme kuukoutto.
Loit tulivot voimoon l4.B.l 985.
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syville verkot,

Etemmo
ehottokomme,

Vetokomme vetto
vielo,

Toki toinenkin
opoios.



ASETUS rintomoveteroonien vorhoiselok-
keesto onnetun osetuksen muuttomisesto
(746/6.9.198s).
ASETUS rintomoveleroonien vorhoiseloke-
loutokunnosto onnetun osetuksen kumoo-
misesro (7 47 / 6.9.1985).
Asetukset liittyivot RiVEL:sto onnelun loin
muutokseen (665/85).
Asetukset tulivot voimoon I .I .1986. Eloke-
loitokset voivot I 5.9.1985 lukien ontoo
pootoksio selloisten elokehokemusten

lohdosto, ioisso oikeus RiVEL:n mukoiseen
elokkeeseen olkoisi oikoisintoon I .l .1986.

ASETUS esiintyvien toiteiliioiden eloke-
kosson ohiesoonnostd (7 62/ 13.9. I 985).
Ohlesoonnosso on mooroykset vuoden
l986 olusto voimoon tulevon lain (662/85\
mukoisen elokekosson hollinnosto.
Asetus tuli voimoon l_.1 ..]986.

Sosiooli- io terveysministerion PAAIOS
perusleisto, ioiden mukoon elcrkeloitokset
vostoovot tyontekiioin elokeloin 12 Q'n
I momentin 4 kohdosso torkoitetuisto
kuluisro (791 / 4.10. I 985).
Uusi vostuuniokopootos iohtui I .l .1986
voimoontulleesto freelonce-loisto (ToEL).

Pootos tuli voimoon I .l .1986.

Sosiooli- io terveysminislerion PAATOS
tyontekiioin elokeosetuksen 9 $:sso torkoi-
tetun polkkoindeksil uvun vohvistomisesto
(839/30. r0. r9Bs).
TEA 9 $:sso torkoiteltu polkkoindeksiluku
vuonno l986 on I 165.
Pootos tuli voimoon I .l .1986.

Sosiooli- io lerveysministerion PAATOS
lyhytoikoisisso tyosuhteisso olevien tyon-
tekiioin elokeloin 1O $:n 1 momentisso
torkoitetun moksuproseniin vohvislomisesto
(840/30.r0 r985).
LEL 10 $'n I momentisso torkoitettu moksu-
prosentti on vuoden 1985 iolkeen mok-
seluislo polkoisto l3,2ia 24:oo vuotto
nuoremmillq 7,3.
Pootos iuli voimoon I .l .1986.

Eroiden tyosuhteesso olevien toiteiliioiden

icr toimittoiien elakeASETUS

(870/151r.r98s).
ToEL l2 Q:n noiollo onnettlin osetuksello
torkemmot soonnokset loin toytontoon-
ponosto io soveltonrisesto.
Asetus tuli voimoon I .l .1986.

ASETUS tyontekiioirr elokeosetuksen muut-
tomisesto (87 I / ) 5.1 1 . I 985).
ASETUS lyhytoikoisi:;so tyosuhteisso olevien
tyontekiioin elokeosetuksen muutiomisesto
(872/ts.1r.r9Bs).
ASETUS mootolousyritlolien elokeosetuksen
muuttomisesta (873i15.I I .1985).
ASETUS yrittoiien eklkeosetuksen muutto-
misesto (87 4/ 1 5.1 I . I 985).
Asetuksiin tehtiin ioustovosto elokeiko-

loriestelysto lo ToEL:sto iohtuvot muutokset.
Lisoksi muuteltiin YEI\:n voltion moksuosuu-
den ennokon moordomisto koskevio soon-
noksio, iotto ennokko voitoisiin orvioido
torkemmin vostoomoon lopullisto voltion
osuutto.
Asetukset tulivol voirnoon I .l .1986.

Sosiooli jo terveysrr,inisterion PAATOS
mootolousyrittolien elokeloin 1 0 $:sso
torkoitetun perusprosentin io yrittoiien
elokeloin 9 Q:sso torkoitetun moksuproseniin
vohvistomisesta (928 / 27 .1 I . 1 985).
A YEL l0 Q:n 1 momentisso torkoitettu
perusprosentti io YEt 9 $:n I momentisso
torkoitettu moksuprc,sentti vuonno l986
on 12,2.
Pootos tuli voimoon 1 .1 .1986.

Voltioneuvoston PAATOS eroiden, yrit-
toiien elokeloin muk<-risto toimintoo horioit-
tovien, ovustuskossoien rekisteroimlsto io
volvonioo koskevien tehtovien siirtomisesto
Eloketurvokeskukselle (936/ 4 12. I 985).
YEL:n mukoisto toimintoo yksinomoon toi
TEL:n mukoisen toiminnon ohello horioit-
tovien ovustuskossoien rekisterin pitominen

io volvonto siirrettiin STAA,lto ETK,lle.

Pootos tuli voimoon I 5..l 2.I 985.

LAKI luopumiseloke[:in muuttomisesto
(1087/3) r2.r9Bs)
LAKI mootolousyrittcrlien elokeloin 6 Q'n
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5 momentin io l0 $,n 5 momentin kumoo-
misesto (l 0B9i3l . I 2. I 985).
ASETUS luopumiselokeosetuksen muutto-
misesro (1 090i31 . I 2. I 985).
Luopumiselokeioriestelmoo iotkettiin kolmello
vuodello, iolloin se koskee viimeistoon
vuonno 1 9BB topohtuvio luovutuksio.
AAYEL:sto poistettiin luopumiskorvousto kos-
kevol kohdot.
Soodokset tulivot voimoon I .l .1986.

LAKI tyontekiioin elokeloin muuttomisesto
(1120/3t r 2. r985)
LAKI lyhytoikoisisso tyosuhteisso olevien
tyontekiioin elokeloin / io 1O $:n muutto-
misesto (l 121 /31. I 2. I 985).
LAKI merimieselokeloin muuttomisesto

| 122/31. r 2. r 985).
LAKI moololousyrittoiien elokeloin 12 Q:n
muuttomisesta (\ 123/31. I 2. I 985).
LAKI yrittoiien elokeloin 12 $:n muuttomi-
sesto (l 124/31. I 2. I 985).
LAKI eroiden tyosuhteesso olevien toiteili

ioiden io toimittoiien elokeloin B $:n muut
tomisesto (l 125/31. I 2. I 985).
Loin muutosten mukoon tyotlomyysturvo-
loin perusturvon mukoiset tyotiomyyspoivot
rinnostetoon tyottomyysturvoloisso soodel-
tyihin onsioturvon mukoisiin tyottomyys-
poiviin toysitehoisto tyokyvyttomyyseloketto
mcrorottoesso io elokepolkon horkinnon-
voroisesso torkistomisesso.
AAuutosten iohdosto uusi tyokyvyttomyys-
eloke myonnetoon entisin perustein myos
silloin, ios tyokyvyttomyys olkoo uudelleen
vuoden kuluesso oikoisemmon elokkeen
poottymisesto, edellyttcren, etlo oikoisempoo
eloketto moorottoesso otetoon huomioon
ns. tulevo criko.
Voku utusmoksun viivostyskorkoo koskevot
soonnokset muutetiiin vostoomoon korko-
loisso soodettyo l6 prosentin korkokontoo.
AAEL:iin lisottiin soonnokset siito, etto toysi,
tehoisen tyokyvyttomyyselokkeen soominen
edellyttoo muun ohello viiden vuoden
Suomesso osumisto.
Loit tulivot voimoon l. 1.1 986.

LAKI mootolousyritloiien elokeloin muuf
tomisesto (1 126/31. I 2. I 985).
Loinmuuloksello iotkettiin sukupolven-
voihdoselokeiorjestelmoo vuoden I 9BB
loppuun.
Sukupolvenvoihdoselokkeen ikoroio soilyy
55 vuoteno. Somollo selvennettiin io tor-
kennettiin eroito luovuttoioo, luovutuksen'
sooloo io vilielmon iotkomiskelpoisuutto
koskevro soonnoksro.
Lokl tuli voimoon I .l .1986.

LAKI tyontekiloin elokeloin 4c $,n muutto-
misesto (l 127 /31. I 2. I 985).
LAKI merimieselokeloin 15e $,n muulto-
misesto (1 l2B/3). I 2. I 985).
LAKI konsonelokeloin 20 $:n muuttomi-
sesto (1 129 /31. I 2. I 985).
LAK|voltion elokeloin 9o $,n muuttomi-
sesto (l I 30/31 . I 2. I 985).
Tyottomyyselokkeen oloikorolo nousi olku-
peroiseen 60 vuoden ikoon. Tyottomyys-
eloketto on kuitenkin oikeus soodo myos
selloisello vuonno 1931 syntyneella elok-
keenhokllollo, iollo elokkeen soomisen
mukoiset edellytykset toyltyvot viimeistoon
30.6. r986.
Loit tulivot voimoon 1 .1 .1986.

ASETUS lyhytoikoisisso tyosuhteisso olevien
tyontekiioin elokeosetuksen muuttomisesto
(r r3r/3r.r2.r9Bs).
ASETUS eroiden tyosuhteesso olevien
toiteiliioiden io toimittoiien elokeosetuksen
muuttomisesto (1 1 32131 . I 2. I 985).
ASETUS moctolousyrittoiien elokeosetuksen
muuttomisesto (1 1 33/31 . I 2. I 985).
ASETUS yrittoiien elokeosetuksen 12o $:n
muuttomisesto (1 I 34131 . I 2. 1 985).
Asetuksiin tehtiin tyokyvyttomyyselokkeen
sooion ilmoitusvelvollisuuteen, viivostys-
korkoon, peruslurvon mukoisiin tyottomyys-
poiviin, suku polvenvoihdoselokeioriestel-
mon iotkomiseen io joustovoon elokeiko-

ioriestelyyn liittyvio muutoksio.
Asetukset tulivot voimoon I .l .1986.
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ELAKELAUTAKUNNAN
TOIA/1I NTAKERTOAAUS
r9B5

E loketurvokesku ksen yhteydesso
toimii itsenoiseksi muutoksen-
hokuosteeksi orgonisoitu eloke-
loutokunto. Se on ensimmoinen
muutoksenhokuoste yksityisen
sektorin lyoeloketto koskevisso
osioisso. Elokeloutokun non
pootoksisto volitetoon voku utus-
oikeuteen, ioko on moinituisso
osioisso ylin oikeusoste.

Elokeloutokunnon muodostoo
24 vorsinoisto losento 1o heidon
20 henkilokohtoisto voromies-
toon. Josenet nimittoo sosiooli-

lo terveysministerio kolmeksi
vuodeksi kerrolloon. Kulumosso
ollut kolmivuotiskousi poo\i
vuoden 1985 lopusso. lstun-
noisso kositeltovien osioiden
volmistelusto huolehtii eloke-
loutokunnon konslio, iosso oli
toimintovuoden poottyesso
J I formrhenkrloo.

AAu utoksenhokuosiot eloke-
loutokunto on rotkoissut io vuo-
desto 1972 alkaen nellosso eri

loostosso, ioisso kussokin on
6 iosento. Noiden ioostolen
puheeniohtoiino toimivot eloke-
vokuutukseen perehtyneet iuristit
Joostosso on edustettuino loo-
ketieteellinen, elokevoku utuksen

io vokuutusmotemotiikon osion-
tuntemus. Lisoksi ioostoisso
on eri intressipiireio edusto-

villo tyonontolillo, tyontekiloillo,
yfl tlolrllo lc mootolousyrrltolrllo
edustulsenso. Vuonno I 985
elokeloutokunto plti ioosto-
kokouksio 185 po elokelouto-
kunto kokoontui toysistuntoon

r,.. I

nelio kertoo. Noisso toysistun-
noisso oli hollinnollisten osioiden
lisoksi esillo myos muutoksen-
hokuosioito. Noisso toysistunio-
rotkoisuisso elokeloutokunto otti
kontoo siihen, milloin tyosuhteen
kotsotoon iotkuneen yhden-

ioksoisesti TEL:n I $:n 1 mo-
mentisso edellytetyn vohim-
moisoion.

Tilostoo torkosteltoesso voi-
doon todeto, etto volitusten luku-
mooro on loskenut edellisesto
vuodesto noin sodollo. Vuonno
1 985 soopui elokeloutokuntoon
volituksio 41 17 koppolefto.
Toimintovuoden oikono eloke-
loutokunto rotkoisi 4324 valitus-
osioo.

Elokeloutokunncsso oli vuoden
1985 lopusso vireillo l34l muu-
toksenhokuosioo. Tomo mooro
on 37 pienempi kuin vuoden
1984 lopusso vireillo olleiden
volitusten mooro. Volitusten
ruuhkoutumisto ei ole eloke-
loutokunnosso poossyt topoh-
tumoon.

Au\uutoksenhoku on iohtonut
volittolon konnolto myontei-
seen rotkolsuun useommosso
kuin ioko nellonnesso topouk-
sessc. AAuutoksien mooro on
vielo totokin suurempi, los
rr,ukoon luetoon myos uuden
selvityksen olheuttoneet polou-
turspootokset. Todettokoon, etto
nruutosten mooro on noussut
viime vuodesto I %,llo. Eloke-
loutokunto muutti tyokyvyn
orviointio koskevisto muutoksen-
hr:kuosioisto volittolon eduksi
23,2 pr osenttio topouksisio

icr poloutti 5 prosenliio eloke-
lcritokseen uudelleen kositelto-
voksi.

Elokeloutokunto on osettonut
tcrvoifl eekseen nellon kuukou-
den keskimooroisen kositlely-
oion. Nykyisillo lyorutiineillo ei
ole iuuri mohdollisto olittoo
tcrto kosittelyoikoo, voikko oio-
teltoisiin tilonnetto, iosso volitus-
osio volittomosti siirtyisi kosit-
te,lyvoiheesto toiseen. AAuutok-
senhokuosioiden keskimooroinen
k<isittelyoiko vuonno l9B5 oli
4,,4 kuukoutio. Tyokyvyn or-
viointio koskevisso muutoksen-
hokuosioisso kosittelyoiko oli
tcrto hiemon olempi, nimittoin
4,1 kuukoufio.

He/singissci helmikuun 11. poivono 1986

Heimer Sundberg
Elokelautakunnan

puheeniohtaio

Pirio Akesson
Elokeloutokunnon
konsliopoollikk1
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LAKELAU AN JASENE

Vorsinoisef jcisenef

Puheeniohtoiisto

Hollitusneuvos Heimer Sundberg,
puheeniohtolo

Esitteliioneuvos Erkki Ahonen,
voropuheeniohtoio

Hollitusneuvos Losse Sinivirto,
voropuheeniohtoio

Vonhempi hollitussihteeri Tuulikki Hoikoroinen,
voropuheeniohtoio

Asiontuntiioicisenef

OsostopoolllkkO Juhoni Jontti
Fil. kondidootti Kori Volimoki
Looket. lisensiootti Jormo Vuorinen
Dosentti Mortti Olkinuoro
Lookintoneuvos Jussi Antilo
Dosentti Heikki Tokkunen

T y t5nantoiien edustojot

Vorotuomori Jukko Ahtelo
Oikeust. kondidootti Johon Astrom
Vorotuomori Touno Nouro
AgronomiVilio L Sirkio

Ty 6nt ekiioin edustoiot

Toloudenhoitoio Anlti Hietonen
Toimitsiio Seppo Niininen
Tyosuoielusihteeri Pentti Keuruloinen
Sosioolipoliittinen sihteeri Jukko Voinio

Moofolous y rittoii en edustoiot

Agronomi Poovo Vuoksinen
Voltiot. lisensiootti Koorino Knuuti
Agronomi Toponi Vonholo
Vorotuomori Outi Antilo

Yrittoiien edustojof

Lokimies Rivo Honski-Pitkokoski
Loinop. kondidootti Roimo Lohtinen

Voroicisenet

Toimistopoollikko Seppo Virionen
Fil. moisteri Yr"o Turtioinen
Looket. lisensiootti Poovo Poukko
L<roket. io kir. tohtori Antero Leppovuori
Looket. lisensiootti Poul Sondstrom
Looket. io kir. tohtori Pentti Ristolo

Oikeust. konclidoofii Topio Kuikko
Vorotuomori Honnu Routioinen
Fil. kondidootti Veikko Sovelo
AAoot. io mets;ot. lisensioolli
Pokick Hockmon

AgrologiToge Ginstrom
Agronomi Krister Solonen
AgrologiJohonnes llos
Agronomi Leeno Pohloloinen

Lokimies Ritvo Sloholm
Vorotuomori Koi Libock

fuiontuntiiolookori AAorkku Toropoinen
Toimitsiio Koiio Kollinen
Tyosuolelutoirnitsiio Jussi Koivu
Tyoehtoosioinsihteeri Roilo Kongosperko
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NUAAEROTIETOJA

Elokeloitosten
toiminnosto l9B5

Elokeloitoksio
Vokuutettuio
Elokkeito
Myonnetyt elokkeet
Moksutulo*
Elokemeno
Vostuuvelko*
Keskim. eloke
Keskim. myonne\ eloke

* luvut ovot oryioito

Elakkeiden lukumoorot
31 .12., 1000 kpl

3r.,l
3r.r
3r.t

TEL

.l0]

I 140
%7

45
9770
7 485

50360
1745
1 969

LEL

I

240
127

14
1175
r 355
6ffi

B9B
r 060

AAYEL

I

215
r90
IB

2N
1 102

BO

489
571

YHT.
.l03

735
83

11q20.l0935

57280
1267
1 487

3
3

YEL

12
r35
5l
6

745
w3
240
642
u2

2., kpl
2., 1000 kpl
2., 1000 kpl

1000 kpl
mil1. mk
mll1. mk

2., mlll. mk
2., mk/kk

mk/kk

Vonhuuselokkeet
Tyokyvyttomyysel o kkeet
Tyott6myyselokkeet
Perhe-elokkeet
Koikki

AAuutokset elokkeiden lukumooriso
vuonno 1985, 1000 kpl

t98t

303
174
]B

r04
599

1982

322
171
23

112
628

r9B3

340
171
33

1n
&4

198/

353
175
43

127
698

r9B5

373
176
52

1U
735

Elokkeito 31.12.1984
Myonne\ uusio
Muutettu vonhuuselokkeeksi
Poo\neito
Elokkeito 31.12.1985

Elokemeno mili. mk

tyokyvytt6-
myys- io

tyottomyys-
elokkeet

218
35

_13
_12
228

vonhuus-
elokkeet

perhe-
elokkeet

127
il

353
22
t3

-15
373

koikki

698
6B

-4r34 -3.|735

Vonhuuselokkeet
Tyokyvyttomyysel o kkeet
Tyottomyyselokkeet
Perhe-elokkeet
Koikki

r98t

28/.5
2%2

170
791

5869

1982

3458
2259

248
969

6934

r9B3

4C/;6
2497

425
1 128
8096

198/

4611
2B%

699
lDB
I 464

r9B5

5257
3221

976
I 4Bt

r0935

Koikkiin edella esitettyihin lukuihin sisoltyy myos rekisterdity lisoeloketuruo
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